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المحتوايت 

هدفنا الرئييس
بناء مستقبل زاهر ومرشق من خالل توفري إمدادات 

مستدامة وموثوقة للمياه والكهرابء لالستفادة من 
اإلمكانات الكامنة في المجتمعات واألماكن.

رؤيتنا
توفري الكهرابء النظيفة والمياه اليت تحتاجها الحكومات 

واألعمال والمستهلكون لحياة ُمستدامة ومزدهرة

رسالتنا
أن نصبح رشكة المرافق الرائدة منخفضة الكربون

قيمنا
السالمة: نضع السالمة في مقدمة أولوايتنا

االستدامة: نعمل بزناهة لحماية بيئتنا ومجتمعنا وموظفينا

التعاون: قوتنا في العمل معًا

االبتكار: نبحث عن سبل مبتكرة لتحقيق النتائج

التمزي: نحن نسعى لتحقيق أداء استثنائي
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نبذة عن
"طاقة"

طاقة لمستقبل مزدهر

تميض رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة )"طاقة"( بخطى ثابتة في 
مسريتها لتصبح رشكة المرافق الرائدة منخفضة الكربون، والقادرة 

على تحقيق التحّول في قطاع الطاقة في أبوظيب والعالم.

 وتضم مجموعة رشكات متكاملة ومتنّوعة متخّصصة ابلعمل 
في قطاع المرافق والنفط والغاز. وتحّقق القيمة من عملياتها 

في مجال توليد الكهرابء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما، 
إلى جانب عملياتها في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين 

النفط والغاز.

يقع المقّر الرئييس لمجموعة "طاقة" في أبوظيب، وهي تمتلك 
وتدير أصواًل في كندا وغانا والهند والعراق والمغرب وهولندا 

وسلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 
والوالايت المتحدة، إلى جانب أصولها في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
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مزااي استثمارية فريدة في قطاع المرافق

"طاقة" رشكة مدرجة في سوق أبوظيب لألوراق المالية تحت الرمز
TAQA، ولديها قدرات تتسم ابلقوة واالستقرار، وينضوي تحت 
مظلتها تقريبًا كل منشآت البنية التحتية الحيوية الالزمة لتوليد 

الكهرابء وتحلية المياه في إمارة أبوظيب. وتحظى الرشكة بدعم 
حكومي اسرتاتيجي، وحضور واسع، ومكانة رايدية في األسواق 

الرئيسية اليت تنشط فيها. وتحصل "طاقة" على تدّفقات نقدية 
مستقّرة وتحقق عوائد قابلة للتنبؤ من خالل عقود الرشاء طويلة 

األجل وشبكة األصول المنظمة التابعة لها. وتتمزي هذه العوائد 
ابحتمال مرتفع للنمو المستقبلي نظرًا لما تمتلكه "طاقة" من حقوق 

حصرية في إمارة أبوظيب، هذا إضافة إلى رشاكاتها االسرتاتيجية. 

وتلزتم "طاقة" بتعزيز موقعها المالي الراسخ، حيث نسعى 
للمحافظة على تصنيفاتنا االئتمانية المستقلة بدرجة "استثمار"، 

والوفاء بتعهداتنا بتوزيع األرابح لمساهمينا. وابعتبارها واحدة 
من أكرب الرشكات المدرجة في السوق المالي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وإحدى الجهات الُمصدرة لسندات الدين، فإنها 
تلزتم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال اإلفصاح المالي 

والتنظيمي عرب قسم عالقات المستثمرين فيها، والذي يتيح 
المعلومات الالزمة للمستثمرين الدوليني. 
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قصتنا
تأسست "طاقة" في عام 2005 بعد خصخصة قطاع الكهرابء والمياه في 

أبوظيب بهدف تشغيل األصول االسرتاتيجية اليت تضمن توفري إمدادات آمنة 
ومستقّرة من المياه والكهرابء للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء دولة 
اإلمارات. واستنادًا إلى هذا األساس القوي، وفي أعقاب صفقة االندماج 

مع مؤسسة أبوظيب للطاقة في يوليو 2020، أصبحت "طاقة" واحدة من 
أكرب عرش رشكات متخّصصة ابلمرافق المتكاملة في منطقة أورواب والرشق 

األوسط وإفريقيا.

وأثمرت صفقة االندماج مع مؤسسة أبوظيب للطاقة عن إنشاء رشكة مرافق 
رائدة منخفضة الكربون في أبوظيب تتمّتع بحجم ضخم وقدرة مالية كبرية 

وخربة واسعة تمكّنها من االضطالع بدور حاسم في قيادة التحّول إلى 
الطاقة النظيفة.

إن عملياتنا ذات المستوى العالمي في مجال توليد الكهرابء وتحلية المياه 
وقطاع النفط والغاز تمّد يوميًا ماليين األشخاص والرشكات في 11 دولة عرب 
أربع قارات نزاول فيها أعمالنا. ومع استمرار توّسعنا على الصعيدين المحلي 

والدولي، يستمر نمّو طموحاتنا ببناء مستقبل مزدهر.

وفي العام 2021، تسارعت وترية تقدمنا االسرتاتيجي ما رّسخ موقعنا في 
قلب قطاع الطاقة النظيفة العالمي من خالل الدور الرئييس الذي نؤديه في 

إطار الجهود الداعمة السرتاتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة، الرامية 
لتحقيق الحياد الُمناخي بحلول عام 2050، إلى جانب اتخاذنا خطوات واسعة 

محليًا ودوليًا لتوسيع عملياتنا وضمان مستقبلنا.
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أهم محطات النمّو واإلنجازات في مسرية "طاقة"

تأسست من قبل هيئة مياه وكهرابء أبوظيب ابعتبارها رشكة مساهمة عامة ذات أصول اسرتاتيجية للطاقة والمياه في دولة 
اإلمارات، وأدرجت في سوق أبوظيب لألوراق المالية. 2005

بدأت ابلتحّول من رشكة إلنتاج الكهرابء وتحلية المياه تعمل في دولة اإلمارات إلى رشكة عالمية للطاقة، بإطالق عملياتها 
في المملكة المتحدة وهولندا. 2006

وّسعت محفظة توليد الكهرابء لتشمل عمليات في غانا، والهند، والمغرب، والمملكة العربية السعودية. 2007
بدأت عمليات خط أنابيب النفط بنظام "برنت" في المملكة المتحدة، ورشعت في التوّسع في أمريكا الشمالية. 2009

استحوذت على حصة هيئة مياه وكهرابء أبوظيب في رشكة "ُصحار ألمنيوم" بسلطنة عمان. 2010
استحوذت على حقل "آتروش" في إقليم كردستان العراق. 2012

استحوذت على حصص رشكة "هاردنغ أند براي"، التابعة لرشكة النفط الربيطانية "بي بي" في 
شمالي بحر الشمال. 2013

رّكز تحّول األعمال على العمليات اليت تتسم ابلسالمة والكفاءة، ما أحدث تغيريًا كبريًا في الرشكة. 2014
بدء العمليات التجارية في محطة "نور أبوظيب"، أكرب محطة في العالم لتوليد الكهرابء من الطاقة 
الشمسية ضمن موقع واحد بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاواط، أي ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 

90 ألف شخص من الكهرابء.

2019

تنفيذ صفقة االندماج مع مؤسسة أبوظيب للطاقة، ما أنشأ واحدة من أكرب الرشكات 
المتخصصة ابلمرافق المتكاملة في منطقة أورواب والرشق األوسط وإفريقيا. 

اإلعالن عن إنجاز صفقة تمويل محطة "الظفرة" للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، 
واليت ستصبح أكرب محطة في العالم لتوليد الكهرابء من الطاقة الشمسية 

الكهرضوئية ضمن موقع واحد عند اكتمالها.

2020

إطالق اسرتاتيجية الرشكة للعام 2030 الرامية إلى تحقيق نمّو مستدام ومربح 
والتحّول إلى رشكة رائدة في أبوظيب في مجال توليد الكهرابء وتحلية المياه 

ابستخدام تقنيات منخفضة الكربون. 

دخول قطاع الهيدروجني األخضر بعد إبرام مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظيب 
لتطوير محطة لتحويل الهيدروجني األخضر إلى أمونيا سائلة، ومذكرة 
تفاهم مع حديد اإلمارات لتطوير مرشوع ضخم للهيدروجني األخضر 
لتمكني صناعة الحديد األخضر للمرة األولى على مستوى منطقة 

الرشق األوسط وشمال إفريقيا.

إقامة رشاكة مع رشكة "ماروبيين" لتطوير مرشوع جديد لإلنتاج 
المشرتك لتوليد الكهرابء وتحلية المياه في المملكة العربية 

السعودية، وذلك ابلتعاون مع رشكة "أرامكو السعودية"، أكرب 
رشكة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

إقامة رشاكة مع "أدنوك" و"مبادلة" للجمع بني محفظيت 
الطاقة المتجّددة والهيدروجني األخضر تحت مظلة "مصدر"، 
في صفقة ستفيض بعد اكتمالها إلى إنشاء واحدة من 

أكرب رشكات الطاقة النظيفة من نوعها.

إقامة رشاكة مع "أدنوك" في مرشوع اسرتاتيجي 
بقيمة إجمالية تبلغ 3.6 مليار دوالر لخفض االنبعاثات 

الكربونية ألنشطتها البحرية بشكل كبري.

2021
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أبرز إنجازات العام 2021

7,000+

60+

90,000+

مجموع القوى العاملة

جنسية

ساعة تدريب في كل رشكات المجموعة

كوادرنا البرشية

 /AA-

 /Aa3مستقر

مستقر

التصنيف االئتماني

وكالة "موديز"

وكالة "فيتش"

45.7 مليار درهم إماراتي 11%اإليرادات

األرابح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء
19.7 مليار درهم إماراتي  %23

إجمالي توزيعات األرابح 
النقدية المقرتحة

6.0 مليارات درهم إماراتي 

4.7 مليارات درهم إماراتي النفقات الرأسمالية

5.3 مليارات درهم إماراتي 

صافي الدخل
 )حصة طاقة(

%114

%26
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122,400
برميل نفط مكافئ يوميًا اإلنتاج العالمي

من إمدادات الطاقة والمياه 
في أبوظيب

إجمالي القدرة التشغيلية 
لتوليد الكهرابء 

قدرة تحلية المياه في دولة 
اإلمارات 

%90+

23 جيجاواط *

913 مليون جالون يوميًا

منها 1.4 جيجاواط من مصادر 
الطاقة المتجددة

ابإلضافة إلى 205 ماليين جالون 
يوميًا قيد اإلنشاء

%92.3
معدل التوافر التقين في 

العمليات العالمية 

توليد الكهرابء 
وتحلية المياه

النفط والغاز

طول شبكة الكهرابء

طول شبكة المياه

عميل في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

توافرية أصول نقل الكهرابء

توافرية أصول نقل المياه

+80,000 كم 

+19,000 كم

1 مليون +

 %99.03

%97.76

النقل والتوزيع 

* تشمل محطات الطويلة إيه 2، ورشكة المرفأ للطاقة، وُصحار ألمنيوم
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رشكة أبوظيب للنقل والتحكم 
)ترانسكو(

"ترانسكو" هي الرشكة المسؤولة 
عن تخطيط وإنشاء وتشغيل شبكة 

نقل المياه والكهرابء من محطات توليد 
الكهرابء وتحلية المياه إلى شبكات 

التوزيع، اليت تديرها الرشكتان، 
"أبوظيب للتوزيع"، و"العني للتوزيع"، 

وعند االقتضاء، إلى إمارات الدولة 
األخرى.

رشكة أبوظيب للتوزيع

رشكة أبوظيب للتوزيع هي الموّزع 
الوحيد للمياه والكهرابء في مدينة 

أبوظيب والمناطق المحيطة بها، 
وتتولى الرشكة تخطيط وتشغيل 

وصيانة وامتالك أصول شبكة التوزيع 
وتعترب جهة التواصل المبارش مع 

العمالء المستخدمني النهائيني للمياه 
والكهرابء في مدينة أبوظيب ومنطقة 

الظفرة.

رشكة العني للتوزيع

رشكة العني للتوزيع هي الموّزع 
والموّرد الوحيد للكهرابء والمياه في 
مدينة العني والمناطق المحيطة بها. 

كما تتولى الرشكة مهمة تخطيط 
وتشغيل وصيانة وامتالك أصول شبكة 

التوزيع وتعترب جهة التواصل المبارش 
مع العمالء المستخدمني النهائيني 

للمياه والكهرابء في مدينة العني.

رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة 

هي رشكة رائدة في توفري خدمات 
الطاقة، تساهم في تبسيط وترسيع 
تطوير مشاريع تعزيز كفاءة استهالك 

المياه والكهرابء في المباني 
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص 

في جميع أنحاء إمارة أبوظيب.

/ 1 / 2 / 3 
خدمات الطاقةقطاع التوزيعقطاع النقل

لمحة موجزة 
األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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تدير "طاقة" 14 محطة لتوليد 
الكهرابء وتحلية المياه عرب أنحاء 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

/ 4 
توليد الكهرابء 

وتحلية المياه
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6

محطة نور أبوظيب
•   تعترب حاليًا أكرب محطة في العالم لتوليد 

الكهرابء من الطاقة الشمسية وذلك ضمن 
موقع واحد

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.2 
جيجاواط

•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، ماروبيين 
)20%( وجينكو ابور )%20(

محطة الشويهات إس 1
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 101 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، إنجي )%20( 
وسوميتومو )%20(

محطة الشويهات إس 2
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه متعددة 
المراحل

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 101 مليون 

جالون يوميًا
•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، إنجي 

)20%(، ماروبيين )10%( وأوساكا غاز )%10(

محطة الشويهات إس 3
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

عني للطاقة دورة مركبة، وتضم ُمجمَّ
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.6 جيجاواط
•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، سوميتومو 

)20.4%( وكيبكو )%19.6(

1

2

محطة المرفأ الدولية للطاقة والمياه
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات 

ذات دورة مركبة، ووحدة لتحلية المياه بتقنية 
التناضح العكيس، وثالث وحدات متعددة 

المراحل لتحلية المياه تعمل بطريقة التقطري 
الفجائي

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.7 
جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 53 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، مجموعة 
أبوظيب المالية )20%( وإنجي )%20(

3

محطة أم النار
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه تعمل 
بمراحل متعددة وبطريقة التقطري الفجائي

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.3 
جيجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 96 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: »طاقة« )60%( في محطة 
أم النار الجديدة فقط، إنجي )20%( وجريا 

)%20(

4

محطة الطويلة إيه 1
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه ابلتقنية 
الحرارية

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 1.7 جيجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 84 مليون 

جالون يومًا
•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، إنجي 

)20%( وتوتال )%20(

محطة الطويلة إيه 2
•   أول مرشوع من نوعه إلنشاء وتملُّك وتشغيل 

المحطات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومنشأة لتحلية المياه تعمل 
بمراحل متعددة وبطريقة التقطري الفجائي

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 760 
ميجاواط

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 53 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، ماروبيين 
)34%( وجاي جي يس القابضة )%6(

محطة الطويلة بي
•   ثالث محطات منفصلة لتوليد الكهرابء تضم 

توربينات غازية بسيطة ومفتوحة وذات دورات 
مركبة، ومنشأة لتحلية المياه بمراحل متعددة 

وبطريقة التقطري الفجائي
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.2 

جيجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 162 مليون 

جالون يوميًا
•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، ماروبيين 

)14%(، بي تي يو ابور )10%(، ابور تيك )%10( 
وكايودين )%6(

5

محطة الفجرية إف 1
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومحطة لتحلية المياه بمراحل 
متعددة تعمل بتقنية التقطري الفجائي 

والتناضح العكيس
•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 882 

ميجاواط
•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 131 مليون 

جالون يوميًا
•   حصص الملكية: »طاقة« )%60(   

وسيمبكورب )%40(

محطة الفجرية إف 2
•   محطة لتوليد الكهرابء تستخدم توربينات ذات 

دورة مركبة، ومحطة لتحلية المياه بتقنية 
التناضح العكيس

•   قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.1 
جيجاواط.

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 132 مليون 
جالون يوميًا

•   حصص الملكية: »طاقة« )60%(، إنجي 
)20%( وماروبيين )%20(

محطة الظفرة للطاقة الشمسية
•  ستكون أكرب محطة للطاقة الشمسية في العالم

•  حققت رقمًا قياسيًا عالميًا ألقل تعرفة للطاقة الشمسية بقيمة 1.32 سنت أمريكي للكيلوواط ساعي
•   حصص الملكية: »طاقة« )40%(، مصدر )20%(، إي دي إف لمصادر الطاقة المتجددة )%20( 

وجينكوابور )%20(

محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكيس 
•  أكرب محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكيس في العالم

•   قدرة إجمالية لتحلية المياه تبلغ 200 مليون جالون يوميًا، و 69.8 ميغاواط من الكهرابء الُمَولَّدة من 
الطاقة الشمسية في نفس الموقع

•  حصص الملكية: »طاقة« )20%(, »مبادلة« )40%( وأكوا ابور )%40(

محطة الفجرية 3
•  أكرب محطة مستقلة لتوليد الكهرابء تعمل ابلغاز في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأكرثها كفاءة

•  قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 2.4 جيجاواط
•  حصص الملكية: »طاقة«،)40%( »مبادلة« )20%( وماروبيين )%40(

مشاريع قيد اإلنشاء

لمحة موجزة 
األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة - توليد الكهرابء وتحلية المياه
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منطقة
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منطقة الظفرة
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لمحة موجزة 
الشركات واألصول حول العالم

غانا
محطة تاكورادي لتوليد الكهرابء 

ابلوقود الثالثي
قدرة توليد الكهرابء: 330 ميجاواط• 
حصة "طاقة" %90• 

المغرب
محطة الجرف األصفر لتوليد الكهرابء 

ابلفحم
قدرة توليد الكهرابء: 2,056 ميجاواط• 
حصة "طاقة" في الوحدات )1-4( %86• 
حصة "طاقة" في الوحدتين )5-6( %91• 

سلطنة ُعمان
مصهر ُصحار ألمنيوم 

قدرة توليد الكهرابء: 1,000 ميجاواط• 
375  ألف طن من األلمنيوم سنواًي• 
حصة "طاقة" )المصهر( %40• 

الهند
محطة نيفيلي لتوليد الكهرابء بفحم 

الليغنيت
قدرة توليد الكهرابء: 250 ميجاواط• 
حصة "طاقة" %100• 

المملكة العربية السعودية
محطة الجبيل لتوليد الكهرابء 

قدرة توليد الكهرابء: 250 ميجاواط• 
حصة "طاقة" %25• 

مشروع "تناجيب" لإلنتاج المشترك لتوليد الكهرابء 
وتحلية المياه

)قيد التطوير(
قدرة توليد الكهرابء: 940 ميجاواط• 
1,084 طنًا من البخار في الساعة• 
5.25 ماليين غالون من المياه يوميًا• 
 حصة "طاقة"/ "ماروبيني" %60 • 

أرامكو السعودية %40

هولندا
أصول النفط والغاز البرية • 

والبحرية التي تشّغلها "طاقة" 
ومنشأتان لتخزين الغاز 

متوسط اإلنتاج: 3,374 برميل • 
مكافئ نفطي يوميًا

العراق
حقل أتروش• 
متوسط اإلنتاج: 8,795 برميل • 

نفط يوميًا

المملكة المتحدة
أصول النفط والغاز البحرية التي • 

تشّغلها "طاقة" وغير المشّغلة 
متوسط اإلنتاج: 37,955 برميل • 

مكافئ نفطي يوميًا
تنترش أعمالنا عرب أربع قارات 
وفي 11 دولة، بما في ذلك 

اإلمارات العربية المتحدة، 
وكندا، وغانا، والهند، والعراق، 

والمغرب، وهولندا، وُعمان، 
والمملكة العربية السعودية، 
والمملكة المتحدة، والوالايت 

المتحدة األمريكية.
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11
دولة

عمليات تشغيلية في

توليد الكهرابء وتحلية المياه
النفط والغاز

لمحة موجزة 

كندا 
أصول النفط والغاز البرية التي • 

تشّغلها "طاقة" وغير المشّغلة
متوسط اإلنتاج: 72,260 برميل • 

مكافئ نفطي يوميًا

الوالايت المتحدة األمريكية
محطة "ليك فيلد " لتوليد الكهرابء بطاقة الرايح 

)مينيسوتا(
قدرة توليد الكهرابء: 205.5 ميجاواط• 
حصة "طاقة" %50• 

محطة "ريد أوك" لتوليد الكهرابء )نيوجيرسي(
قدرة توليد الكهرابء: 832 ميجاواط ابستخدام • 

توربينات غاز ذات دورة مركبة
حصة "طاقة" في اتفاق التحصيل %85• 
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مراجعة األعمال
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 تتمتع "طاقة" بموقع راسخ 
في السوق، حيث تواصل العمل 

على تحقيق تطلعاتها الطموحة 
ابلتحّول إلى رشكة مرافق 

متكاملة ورائدة على صعيد 
المنطقة، تدعم الجهود الرامية 
إلى بناء مستقبل أكرث استدامة 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
والعالم.

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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في عام 2021، بدأت رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 
)طاقة( رحلة التحّول في قطاع المرافق والطاقة 

انطالقًا من موقعها كرشكة رائدة في مشاريع الطاقة 
وتحلية المياه ذات البصمة الكربونية المنخفضة، إلى 

جانب مواصلة دورها الحيوي في دعم أهداف المبادرة 
االسرتاتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الرامية إلى 

تحقيق الحياد الُمناخي في الدولة بحلول العام 2050.

تزامنًا مع توحيد الجهود العالمية في وجه التحّدايت الُمناخية وضرورة تلبية 
الطلب المزتايد على الطاقة، شّكل التحّول الرسيع إلى مصادر الطاقة النظيفة 

فرصًة مهمًة لدولة اإلمارات ومجموعة "طاقة"، لالستفادة من سجّلنا الحافل 
والمتمزّي في هذا المجال وتوظيفه لدفع مسرية التنمية االقتصادية في 

الدولة وتعزيز القيمة للمساهمني.

يستعرض التقرير السنوي لمجموعة "طاقة" للعام 2021 تفاصيل رحلة 
"الرتكزي والعزيمة والطموح"، اليت خضناها في ذلك العام، وهو العنوان الذي 

اخرتناه لهذا التقرير. فقد بدأ تركزينا مع إطالق اسرتاتيجية "طاقة" اليت رسمت 
لنا خارطة الطريق لنتمّكن من تقييم التقّدم نحو تحقيق النمو المستدام 
وجين األرابح. وخالل العام عززت "طاقة" نقاط قوتها في المجال المالي، 

وتطوير العمليات، وتحقيق الكفاءة الرقمية، وواصلت التقّدم لتحقيق النمّو 
في قطاعات الكهرابء وتحلية المياه وصيانة وترقية وتوسعة الشبكات في 

األسواق الواعدة، اليت تمّكننا من خلق القيمة المضافة. واليوم، تتمتع 
"طاقة" بموقع راسخ في السوق، حيث تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها 

الطموحة ابلتحّول إلى رشكة مرافق متكاملة ورائدة على صعيد المنطقة، 
تدعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكرث استدامة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة والعالم.

وقد اتخذت المجموعة خطوات ثابتة لتحقيق تلك الطموحات، ففي ديسمرب 
2021، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظيب 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رشاكة اسرتاتيجية بني كلٍّ من "طاقة"، 

ورشكة برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك(، ورشكة مبادلة لالستثمار )مبادلة( 
بهدف تطوير محفظة عالمية رائدة للطاقة النظيفة، وتوحيد جهود الرشكات 

الرائدة الثالث في مجال الطاقة المتجّددة والهيدروجني األخضر، وذلك تحت 
مظلة رشكة أبوظيب لطاقة المستقبل )مصدر(. وستضطلع هذه الرشاكة 

بدور مهم في ترسيع مسرية دولة اإلمارات نحو تحقيق الحياد الُمناخي، 
كما سرتّسخ مكانة "مصدر" كواحدة من أكرب رشكات الطاقة المتجّددة في 

العالم، ما يسهم في إحداث التحّول في هذا القطاع على المستوى 
العالمي.

وفي خطوة أخرى نحو تحقيق النمو، أطلقت "طاقة" مبادرة جديدة في 
مجال خفض االنبعاثات الكربونية بدخولها في رشاكة مع "أدنوك" لتوريد 

الكهرابء النظيفة لعمليات وحقول "أدنوك" البحرية. وجاءت هذه الرشاكة في 
إطار جهود "طاقة" المتواصلة في مختلف قطاعات األعمال لديها للحّد من 

االنبعاثات الكربونية بشكل كبري.

إن جهودنا لخفض االنبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الكهرابء وتحلية 
المياه ستوفر فرصًا هائلة للنمو. ومع ميض دولة اإلمارات قدمًا في دورها 

القيادي وتبنِّيها لالبتكار لدعم التحّول العالمي في قطاع الطاقة، وتزامنًا مع 
استعداد دولتنا الستضافة المؤتمر الثامن والعرشين لألطراف في اتفاقية 

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغري الُمناخ "كوب 28" في عام 2023، فإن 
"طاقة" ستواصل أداء دورها الفاعل ومساهمتها في تحقيق األهداف 

الوطنية. وبعد عام استثنائي لمجموعة "طاقة"، أتطلع بعني الثقة والتفاؤل 
إلى أن يفتح العام 2022 اآلفاق أمام مزيد من فرص النمّو، ما يمّكننا من 

توفري قيمة أفضل لمساهمينا ومجتمعنا على حدٍّ سواء.

في الختام، أوّد أن أتقّدم ابلنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وفريق 
اإلدارة التنفيذية في "طاقة"، أبصدق عبارات الشكر والتقدير إلى عمالئنا 

ومساهمينا ورشكائنا وكافة زمالئنا وجميع من ساهم في نجاحنا وإنجازاتنا 
في العام 2021. شكرًا لكم على ثقتكم ودعمكم المتواصل.

محمد حسن السويدي
رئيس مجلس اإلدارة 

تركزي.. عزيمة .. طموح 
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تمكّنا بفضل أدائنا المالي القوي من 
الوفاء بتعّهداتنا تجاه مساهمينا مع 
تطبيق سياسة توزيع األرابح النقدية 

على أساس ربع سنوي في كل 
سنة مالية، وهي األولى من نوعها 
على مستوى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

كلمة الرئيس التنفيذي
للمجموعة والعضو المنتدب
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أظهر األداء المالي والتشغيلي لرشكة أبوظيب 
الوطنية للطاقة )طاقة( خالل عام 2021 قوة نموذج 

أعمالنا والفرص المهّمة اليت أتاحتها لنا اسرتاتيجيتنا 
للعام"2030". وظّل تركزينا األسايس منصبًا على 

االرتقاء ابلكفاءة التشغيلية والتطوير المستمر، إلى 
جانب مواصلة تعزيز أدائنا المالي، األمر الذي مّكننا 

من الميض قدمًا نحو تحقيق خططنا الطموحة للنمّو 
االسرتاتيجي، وتعزيز القيمة المضافة لمساهمينا. 

حّققت "طاقة" نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2021، ما يعكس 
التعافي االقتصادي الجزئي في أسواقنا، فضاًل عن صوابية توّجهنا 

االسرتاتيجي الجديد. فقد أعلنت الرشكة عن تطّلعاتها الطموحة ابلتحّول إلى 
رشكة مرافق رائدة ذات بصمة كربونية منخفضة في أبوظيب والعالم، ترّكز 
أعمالها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الرشكات، إلى جانب بناء ثقافة عمل مؤسسية تقوم على التعاون والعمل 
المشرتك لخدمة المجتمع.

وقد ارتفعت إيرادات "طاقة" بنسبة 11% لتصل إلى 45.7 مليار درهم إماراتي 
مدفوعًة بتحّسن األسعار في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى زايدة اإليرادات 

في قطاع النقل والتوزيع. وبلغت األرابح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء 19.7 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل نموًا بنسبة 

23% مقارنة بعام 2020.

وتمكّنا بفضل أدائنا المالي القوي من الوفاء بتعّهداتنا تجاه مساهمينا مع 
تطبيق سياسة توزيع األرابح النقدية على أساس ربع سنوي في كل سنة 

مالية، وهي األولى من نوعها على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، شهدت أعمال توليد الكهرابء وتحلية المياه 
في "طاقة" نموًا الفتًا داخل دولة اإلمارات بدخولنا قطاع الهيدروجني األخضر بعد 

توقيع مذكرة تفاهم مع "موانئ أبوظيب"، وأخرى مع مصنع "حديد اإلمارات". 
ولم نّدخر وسعًا لالستفادة من رشاكاتنا للتوّسع في سوقنا المحلي، بما في 
ذلك الرشاكة مع رشكة برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك( لتطوير منشآت مرافق 

لصالح مرشوع "تعزيز"، وهو مركز عالمي جديد إلنتاج المشتّقات البرتوكيماوية 
ومنظومة صناعية متكاملة عالمية المستوى، يقع في مجّمع "الرويس 

للبرتوكيماوايت" في إمارة أبوظيب. 

وامّتدت عالقات الرشاكة والتعاون إلى خارج الدولة، حيث أقمنا رشاكة مع 
"أرامكو السعودية" و"ماروبيين" لتطوير مرشوع جديد لإلنتاج المشرتك لتوليد 

الكهرابء وتحلية المياه في منطقة الجبيل ابلمملكة العربية السعودية. وسعيًا 
لتعزيز خططنا الدولية وترسيع طموحاتنا في مجال الطاقة النظيفة، أبرمت 

"طاقة" رشاكة اسرتاتيجية مع كلٍّ من رشكة برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك(، 
ورشكة مبادلة لالستثمار )مبادلة( لتوحيد جهودنا في مجال الهيدروجني 
األخضر والطاقة المتجّددة وترسيخ المكانة الرائدة لرشكة أبوظيب لطاقة 

المستقبل )مصدر( كقوة عالمية في قطاع الطاقة النظيفة. ومن المتوّقع أن 
ُتستكمل الصفقة في النصف األول من عام 2022، وستحصل "طاقة" على 

حصة رئيسية في "مصدر".

وعلى صعيد قطاع النقل والتوزيع، ظلت االستدامة وتطوير البنية التحتية 
ضمن أولوايتنا الرئيسية. وبعد العملية السلسة لربط "الوحدة 1" من محطة 
"براكة للطاقة النووية" بنجاح مع شبكة الكهرابء في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة عرب شبكة رشكة أبوظيب للنقل والتحكم )ترانسكو(، واليت تمت في 
عام 2020، شّكلت العمليات التجارية للوحدة 1 في عام 2021 إنجازًا ابرزًا 

يدعم تطّلعات دولة اإلمارات في قطاع الطاقة النظيفة. كما أعلّنا عن رشاكة 
مع "أدنوك" لتطوير مرشوع اسرتاتيجي إلمداد عملياتها البحرية ابلكهرابء 

وخفض انبعاثاتها الكربونية بتطوير وتشغيل نظام لنقل تيار كهرابئي مبارش 
عالي الجهد تحت سطح البحر، هو األول من نوعه في منطقة الرشق األوسط 

وشمال إفريقيا. أما في مجال التوزيع، فقد استكملنا بنجاح أكرث من 15 
مرشوعًا للبنية التحتية في منطقة العني لتلبية زايدة الطلب المتوّقعة على 

الكهرابء والمياه بنهج موثوق ومستدام. ورشعت "طاقة" في تنمية أعمال 
خدمات الطاقة، حيث وّقعت رشكة "أبوظيب لخدمات الطاقة" عدة اتفاقيات 
مع جهات رئيسية في إمارة أبوظيب إلعادة تأهيل مبانيها وتحسني كفاءة 

استخدام الكهرابء والمياه.

واستكشف قطاع النفط والغاز في "طاقة" فرصًا عديدة لتقليل انبعاثات الكربون 
وتعزيز الكفاءة في مختلف األصول. ففي المملكة المتحدة، وضعت "براي 

برافو" معيارًا صناعيًا جديدًا ألنشطة إيقاف التشغيل المستدامة في شمالي 
بحر الشمال. وبعد استكمال أعمال إزالة األصول البحرية عام 2021، استهدف 
الربنامج إعادة تدوير عرشات اآلالف من األطنان من المواد بنسبة 95%. وفي 

كندا، أنجزنا األعمال في برئٍ جديدة لحقن الغاز الحميض في مصنعنا في "كروس 
فيلد"، ما أفىض إلى تقليل االنبعاثات الكربونية بنسبة 70%. أما في هولندا، 

فنفذت أعمالنا مشاريع مهمة في مجال االستدامة، بما في ذلك تحويل أكرب 
منشأة مفتوحة لتخزين الغاز في أورواب إلى الكهرابء الخضراء المعتمدة.

إنين أشعر ابلفخر واالعزتاز ابلتقّدم المذهل الذي أحرزناه في عام 2021، وإذ 
نتطلع إلى ما ستحمله المرحلة المستقبلية، سنواصل االستفادة من خرباتنا 

لتعزيز االستدامة والكفاءة في أعمالنا. كما سنستمر في التعاون مع نظرائنا 
والعمل معهم لقيادة التحّول في قطاع الطاقة في دولة اإلمارات وخارجها. 

وفي هذا اإلطار، يرّسنا أن نستضيف الدورة األولى للمعرض والمؤتمر العالمي 
للمرافق لمناقشة أبرز التّحدايت والمتطّلبات في قطاعنا وتحديد الحلول والفرص 

المستقبلية.

أوّد أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم ابلشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
الموّقرين على توجيهاتهم القّيمة في عام 2021. 

اسمحوا لي ختامًا أن أتقدم ابلشكر لعمالئنا الكرام على ثقتهم المستمرة، 
وموظفينا األعزاء على جهدهم وتفانيهم وإخالصهم في جميع قطاعات 

األعمال وإسهاماتهم المهّمة والمؤّثرة في نجاحنا وإنجازاتنا.

ومع ميّض "طاقة" بخطوات ثابتة نحو تنفيذ اسرتاتيجيتها للنمّو المستدام 
وتحقيق األرابح، سنواصل التكّيف والعمل وتحقيق أعلى مستوايت التمزّي 

تزامنًا مع توجهات النمّو والتطّور في قطاعنا، كما سنحرص على اغتنام الفرص 
واالستفادة من نقاط قوتنا لتحقيق طموحاتنا.

جاسم حسني ثابت
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب

مواصلة النمو نحو مستقبل مستدام
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بصفتنا رشكة مرافق متكاملة رائدة، يرتّكز نهج أعمالنا على اآلتي:

بناء القدراتالنمّوالتحسني

توفر "طاقة" مزااي استثمارية فريدة تقوم على االستقرار االسرتاتيجي 
لملكية الحكومة لحصتها في "طاقة"، وضخامة حجم األعمال، والرايدة في 

أسواقنا الرئيسية، وتوفر تدّفقات نقدية مستقّرة وعوائد يمكن التنبؤ بها 
من عقود الرشاء طويلة األجل وأصول الشبكة المنّظمة، واحتماالت النمّو 

المستقبلية من خالل الحقوق الحصرية اليت تمتلكها "طاقة" في إمارة 
أبوظيب.

وتلزتم "طاقة"، ابعتبارها واحدة من أكرب الرشكات المدرجة في السوق 
المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهة ُمصدرة لألوراق المالية، 

ابعتماد أفضل الممارسات الدولية في مجال اإلفصاح التنظيمي، فهي تضم 
قسمًا مسؤواًل عن عالقات المستثمرين يتيح المعلومات للمستثمرين 

الدوليني.

تطمح "طاقة" إلى تحقيق التوازن في األدوار بني المالك والمستثمر، 
والمشّغل والمطّور لألصول. وفي السنوات المقبلة، ستضطلع الرشكة 

بمزيد من المسؤولية عن العمليات التشغيلية والتطوير فيما تواصل 
االستثمار لبناء القدرات في دولة اإلمارات والسعي الغتنام الفرص الواعدة 

حول العالم. وفي حني أن هذه القدرات ستطّور داخليًا، فإن "طاقة" تتطلع 
أيضًا إلى تعزيز عالقاتها القائمة وإقامة رشاكات جديدة مع الرشكات الرائدة 

اليت تشاركها القيم نفسها.

تحقيق القيمة
لبلوغ الطموحات

•   إنشاء شركة مرافق رقمية 
متكاملة تتمّيز ابلكفاءة 

•   الشراكة مع الحكومة لمواصلة 
دعم نظام تنظيمي أمثل

•   ضمان اإلشراف المالي الحكيم 
وإعادة التدّفقات النقدية إلى 

المساهمين ابتباع سياسة شّفافة 
لتوزيع األرابح 

•   تعزيز مكانة الشركة بوصفها رائدة 
مشاريع توليد الكهرابء وتحلية 
المياه ذات االنبعاثات الكربونية 

المنخفضة في أبوظبي

•   السعي المدروس لتحقيق النمو 
بخلق قيمة مضافة خارج أبوظبي

•   تطوير الكفاءات المرتبطة بنقاط 
قوتنا الرئيسية
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مزااينا التنافسية 

قيادة عملية التحّول في قطاع الطاقة
•  رشكة وطنية رائدة وواحدة من أكرب رشكات المرافق 

المتكاملة المدرجة في أورواب والرشق األوسط 
وإفريقيا من حيث األصول المنظمة

•  تكامل عمودي عرب سلسلة القيمة تستفيد من 
الحقوق الحصرية في أصول البنية التحتية االسرتاتيجية 

لتوفري الكهرابء والمياه

مكانة ائتمانية قوية ومستقرة 
•  تدّفقات نقدية مستقّرة ومتوّقعة

•  إطار تنظيمي قائم منذ مّدة طويلة يتسم ابلشفافية 
والتوافق مع األنظمة الدولية

شركة بنية تحتية أساسية إلمارة أبوظبي
•  عالقات قوية بحكومة أبوظيب، وتطابق تاّم مع الرؤية 

االقتصادية 2030 إلمارة أبوظيب

•  مكانة تتيح االستفادة من النمّو المتوّقع في البنية 
التحتية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

إسهام مؤثر وفاعل في تحقيق أهداف الحياد 
المناخي

•  طموحات لتحقيق النمّو في مشاريع المرافق منخفضة 
الكربون في أبوظيب وخارجها

•  الرتكزي على الحّد من االنبعاثات الكربونية عرب كافة 
وخطوط األعمال: توليد الكهرابء وتحلية المياه، 

ونقلهما وتوزيعهما وفي مجال النفط والغاز

أفضل القدرات عبر إدارة األصول والعمليات والسالمة 
إلى جانب فريق قيادة متمّرس عالميًا

التوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

لقياس مساهمتنا في دعم أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، تركز "طاقة" على 
األهداف األكرث صلًة بقطاعات المرافق األساسية اليت تعمل فيها ونهج األعمال الذي 

تنتهجه. كما أننا ندعم أهداف التنمية المستدامة األخرى ونساهم فيها بشكل غري مبارش 
من خالل المنتجات والخدمات الحيوية اليت تقّدمها قطاعات األعمال في المجموعة.

أهداف التنمية المستدامة بوصفها جزءًا أساسيًا من اسرتاتيجية مجموعة "طاقة"

الرتكزي األسايس

أهداف التنمية المستدامة

مساهمة مبارشة

لمزيد من المعلومات عن جهودنا في مجال االستدامة، يرجى الرجوع إلى أحدث تقرير للمجموعة حول االستدامة.

https://bit.ly/TAQASustainabilityReport
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اسرتاتيجيتنا

تميض "طاقة" بخطى ثابتة في رحلة التحول 
كي تصبح رشكة المرافق الرائدة منخفضة 

الكربون في أبوظيب من خالل تحقيق النمو 
وتحسني الكفاءة وبناء القدرات:
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سينصب تركزينا على سوقنا المحلي داخل دولة 
اإلمارات، وسنستفيد من خرباتنا ومعارفنا لمواصلة 

النمو في األسواق الدولية حيثما يمكننا تحقيق 
قيمة مضافة.

سوقنا المحلي

سنعمل على تعزيز قدرات شبكة النقل والتوزيع 
لتلبية الطلب المزتايد للعمالء.

تعزيز قدرات الشبكة

سرتتكز أعمالنا على الزتامنا القوي بمبادئ 
وممارسات حوكمة البيئة والمجتمع، وسنضع خطة 

واضحة وأهدافًا طموحة للحّد من االنبعاثات الكربونية 
بحلول عام 2030.

الزتامنا بمبادئ وممارسات الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات

سرنّكز على الفرص المجدية تجاراًي لتقليل تأثرنا 
ابلمخاطر في قطاع النفط والغاز.

تقليل تأثرنا ابلمخاطر

سرنكز على الطاقة النظيفة لتحقيق النمّو - وبشكل 
خاص على توليد الكهرابء من مصادر الطاقة 

المتجّددة وتحلية المياه ابستخدام تقنية التناضح 
العكيس العالية الكفاءة.

الطاقة النظيفة

سنعّزز الكفاءة في قطاعات أعمالنا، بما يشمل تحسني 
شبكات النقل والتوزيع ورقمنتها وتحديثها.

تعزيز كفاءة الشبكة

سننّفذ اسرتاتيجيتنا وفي الوقت نفسه سنسعى 
للحفاظ على موقعنا المالي الراسخ، ونواصل 

تقدير جهود ومساهمات موظفينا ومساهمينا 
والمجتمعات المحلية اليت نزاول فيها أعمالنا.

قوة موقعنا المالي

سنعمل على تعزيز قدرات كوادرنا البرشية لدفع 
النمو المستمر للرشكة، مع الرتكزي على تطوير 

الكوادر وتحقيق التمزّي في األداء لتحقيق طموحاتنا 
التشغيلية.

تنمية المواهب
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الركائز 
االسرتاتيجية

بناء القدراتالتحسنيالنمو

الركائز
االسرتاتيجية

 االستفادة من فرص 
النمو المحلية

نهج مدروس الغتنام فرص 
النمو على الصعيد الدولي

حماية مركزنا المالي 
القوي

رفع القدرة اإلجمالية لتوليد الكهرابء 
من 18 جيجاواط إلى 30 جيجاواط

التوقف عن تشغيل التقنيات القديمة 
العاملة في محطات توليد الكهرابء 

القائمة بقدرة تتخطى 8 جيجاواط، ونحو 
50% من قدرات تحلية المياه، واليت 

تستهلك كميات كبرية من الطاقة 
في دولة اإلمارات، واالستعاضة عنها 

بتقنيات حديثة لتوليد الكهرابء بقدرة 
تصل إلى 9 جيجاواط ابستخدام الطاقة 

النظيفة وعمليات االستحواذ، وتشغيل 
محطات بتحلية المياه تعمل بتقنية 

التناضح العكيس عالية الكفاءة

رفع نسبة الكهرابء الُمنتجة من مصادر 
الطاقة المتجّددة في محفظتنا من 

5% حاليًا إلى أكرث من %30 

ضمان استخدام تقنية التناضح العكيس 
عالية الكفاءة في نحو ثليث محطات 

تحلية المياه في الرشكة 

استثمار 40 مليار درهم إماراتي لتنمية 
أصولنا المنظمة والحفاظ عليها

إطالق خدمات جديدة في مجال إدارة 
جانب الطلب

إضافة ما يصل إلى 15 جيجاواط إلى 
إجمالي قدرات الطاقة النظيفة حول 

العالم

استكشاف الفرص لتطوير حلول 
منخفضة االنبعاثات الكربونية 

ومنخفضة التكلفة وتعزيز الكفاءة في 
أسواق جديدة تتيح لنا الفرصة لتحقيق 

قيمة مضافة

السعي إلى االستثمار في مشاريع 
تتوافق مع اسرتاتيجيتنا لتوليد 

الكهرابء وتحلية المياه المنخفضة 
الكربون

السعي لتنفيذ المشاريع "الخضراء"/ 
اليت أصبحت خيارًا مفضاًل عند 

المستثمرين

الحفاظ على تصنيفات ائتمانية بدرجة 
استثمارية 

االستمرار في تنفيذ سياسة توزيع األرابح 
المتبعة، بتوزيع أرابح ربع سنوية وزايدة 

سنوية بنسبة 10% للعائدات في األعوام 
2021 و2022.

جذب استثمارات أجنبية في "طاقة"

االستمرار في ترسيخ قاعدة مستثمرين 
متنّوعة تجذب االستثمار األجنيب المبارش 

إلى دولة اإلمارات
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قطاع النقل والتوزيع قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه النفط والغازالشركة

الحّد من التأّثر بمخاطر 
أسواق السلع

ترسيخ الزتام "طاقة" 
بمبادئ وممارسات حوكمة 

البيئة والمجتمع 

تعزيز الكفاءة وزايدة رضا 
العمالء

تعزيز قدرات كوادرنا 

الرتكزي على الفرص المربحة تجاراًي 
لتقليل التأّثر بتقّلبات قطاع النفط 

والغاز 

مواصلة الجهود نحو تحقيق أعلى أداء 
تشغيلي في قطاع النفط والغاز

االستمرار في حماية قيمة أعمالنا 
في مجال النفط والغاز

مواصلة االستثمار في أصول توليد 
الكهرابء اليت تعمل ابلفحم لضمان 

تشغيلها أبمان وكفاءة عالية

ضمان المحافظة على معايير عالية 
من الشفافية لناحية التأثري البييئ 

واالجتماعي 

االستمرار في ضمان توافق ممارسات 
الحوكمة مع المتطلبات التنظيمية 

واستنادها إلى أفضل الممارسات 
العالمية

وضع خطة واضحة وأهداف طموحة 
لخفض انبعاثات الغازات المسببة 

لالحتباس الحراري

عدم استثمار أي نفقات رأسمالية 
في توسيع قدراتنا في مجال توليد 

الكهرابء بواسطة الفحم

مواصلة الرتكزي على التمزّي في األداء 
التشغيلي والتحسني المستمر في 

كل مراحل سلسلة القيمة لتصبح 
"طاقة" رشكة مرافق رائدة، تتمزي 

ابألداء العالي والكفاءة والموثوقية 

تحسني أصول النقل والتوزيع في دولة 
اإلمارات لتحقيق تحقيق أعلى أداء 

تشغيلي

الرتكزي المستمر على الرقمنة لتحسني 
العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها

العمل على تعزيز كفاءة وانسيابية 
سلسلة القيمة في عمليات تحلية 

المياه في أبوظيب لالستفادة من تآزر 
القوى

االستمرار في الرتكزي على تجربة 
العمالء وتعزيز رضاهم

االستمرار في االستثمار في تطوير 
القوى العاملة وفرص النمو المهين 

وتعزيز األداء لتمكني الرشكة من 
تحقيق تطلعاتها وأهدافها 

تنفيذ نموذج تشغيلي قوي 
واالستفادة من نقاط القوة األساسية 

للقوة العاملة

تعزيز الكفاءة في وظائف السالمة 
وتطوير األعمال وإدارة األصول 
والعمليات واإلدارة التنظيمية 

والعمليات الرقمية.
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حّددت "طاقة" أهدافًا طموحة 
لتحقيق النمو في قطاع توليد 

الكهرابء وتحلية المياه لتصبح 
العمليات في هذا القطاع أكرث 

كفاءة واستدامة في دولة 
اإلمارات وخارجها، وذلك في 

إطار اسرتاتيجيتنا لعام 2030. 
وقد اتخذنا خطوات ابرزة لتحقيق 

تلك التطّلعات خالل عام 2021، 
وفي الوقت نفسه قمنا بتعزيز 

القدرات الداخلية وزايدة التحسني 
في عملياتنا التشغيلية. وتحرص 

"طاقة" على االستفادة من العديد 
من الرشاكات واالستثمارات 

المهمة إلبراز تركزينا وقوة أدائنا.

توفر "طاقة" أكرث من 90% من إمدادات الكهرابء والمياه في أبوظيب، ولدى قطاع توليد الكهرابء 
وتحلية المياه قدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 23.9 جيجاواط، بما في ذلك 1.2 جيجاواط من 

الطاقة المتجّددة، وقدرة إنتاجية لتحلية المياه تبلغ 913 مليون جالون يوميًا.

وتضم محفظتنا في دولة اإلمارات 14 مرفقًا تشغيليًا، بما في ذلك محطات تحلية المياه وتوليد 
الكهرابء المستقلة. ابإلضافة إلى ذلك، بدأنا إيقاف تشغيل محطة "الطويلة إيه 2"، ولدينا في المقابل 

ثالثة مشاريع إضافية قيد اإلنشاء. ويمتلك قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه ستة مرافق خارج 
دولة اإلمارات؛ في غانا، والهند، والمغرب، وسلطنة ُعمان، والمملكة العربية السعودية، والوالايت 

المتحدة، بقدرة إجمالية لتوليد الكهرابء تبلغ 4.9 جيجاواط، إضافة إلى 940 ميجاواط قيد اإلنشاء.

وفي الوقت نفسه، تبلغ قدرات تحلية المياه لرشكة "طاقة" في دولة اإلمارات 913 مليون جالون 
يوميًا، إضافة إلى 205 ماليين جالون يوميًا قيد التطوير.

ويؤدي قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه في "طاقة" دورًا رئيسيًا في تحقيق اسرتاتيجية النمو 
الشاملة للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تمتلك "طاقة" ثالثة مشاريع رائدة في دولة اإلمارات قيد اإلنشاء، وستساهم 
بنحو 200 مليون جالون إضافي من المياه الُمحالة بتقنية التناضح العكيس، و2 جيجاواط من الطاقة 

 H الشمسية و2.4 جيجاواط من الكهرابء الموّلدة بتقنية الدورة المركبة ابستخدام توربينات من الفئة
األكرث كفاءة في العالم.

وتمتلك "طاقة" الحّق في المشاركة بحصة ال تقل عن 40% في جميع مشاريع توليد الكهرابء وتحلية 
المياه المستقبلية في إمارة أبوظيب، واليت قد تعلن عنها رشكة مياه وكهرابء اإلمارات حىت عام 2030.

اسرتاتيجية 2030
أهداف قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه

متوسط معدل التوافر التقين عرب القطاع   

زايدة القدرة اإلجمالية لتوليد 
الكهرابء من 18 جيجاواط 

إلى 30 جيجاواط في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

وإضافة ما يصل إلى 15 
جيجاواط خارج الدولة.

توسيع قدرات تحلية المياه 
ابستخدام تقنية التناضح 
العكيس العالية الكفاءة 
لتشكل ثليث قدرات تحلية 

المياه في "طاقة"، مع إضافة 
قدرات جديدة تبلغ 205 ماليين 

جالون يوميًا قيد التطوير.

الرتكزي على الطاقة النظيفة، 
بما في ذلك الطاقة 

الشمسية لرتتفع من 5% من 
إجمالي قدرة محفظة توليد 
الكهرابء إلى 30% بحلول 

عام 2030.

توليد الكهرابء وتحلية المياه

لمحة عن األداء 
التشغيلي

التوافر التجاري 

20212021

20212021

20202020

20202020

%94.0%95.7

%97.6%99.7

%92.3%95.0

%95.5%99.2

المياهالكهرابء 

*  تشمل محطات الطويلة إيه 2، ورشكة 
المرفأ للطاقة، ُصحار ألمنيوم
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اإلنجازات المالية لقطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه )مليون درهم إماراتي(

إيرادات قطاع توليد الكهرابء 
وتحلية المياه داخل دولة اإلمارات:

 12.3 مليار درهم إمارتي 
)27% من إيرادات المجموعة(

 إيرادات قطاع توليد الكهرابء 
وتحلية المياه خارج دولة اإلمارات:

4.1 مليار درهم إماراتي
)9% من إيرادات المجموعة(

اإليرادات 

األداء المالي
األداء المالي لقطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه في "طاقة" خالل العام 2021 مدفوعًا بشكل 

أسايس بتوافرية محطات توليد الكهرابء وتحلية المياه، حيث تعمل جميع المشاريع ابستثناء 
محطة "ريد أوك" و"ُصحار لأللمنيوم" بموجب اتفاقيات االلزتام ابالستالم أو الدفع. وخالل عام 

2021، انخفض متوسط   التوافر التقين )المتوّسط المرّجح للقدرة( بنسبة 1.7% لتوليد الكهرابء 
و0.7% لمحطات تحلية المياه. ويعود ذلك إلى الصعوابت الفنية اليت واجهتها بعض المشاريع، 
وبخاصة المرافق القديمة في دولة اإلمارات. مع ذلك، لوحظ تحّسن كبري في األداء الفين لقطاع 
توليد الكهرابء وتحلية المياه خارج دولة اإلمارات، ال سيما في غانا اليت استقرت بعد فرتة طويلة 

من االنقطاعات المتكّررة والمطولة.

واستفادت محطة "ُصحار لأللمنيوم" من التعافي االقتصادي بعد جائحة كورونا، ما انعكس على 
األحجام واألسعار. وارتفعت أسعار بورصة لندن للمعادن بنحو 50% مقارنة ابلعام السابق. وأتمت 

"ُصحار لأللمنيوم" بنجاح إعادة تمويل قرضها الطويل األجل البالغ 2.2 مليار درهم إماراتي، ما 
ساهم بشكل كبري في تعزيز التدّفقات النقدية للمساهمني على شكل توزيعات أرابح وسداد 

قروض المساهمني.

بصورة عامة، لم تتغرّي اإليرادات واألرابح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالهتالك واإلطفاء في 
قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه بني عامي 2020 و2021، على الرغم من انخفاض المساهمة 

في صافي دخل المجموعة البالغ 643 مليون درهم إماراتي بمقدار 244 مليون درهم إماراتي 
عما كان عليه في العام المايض. ويعكس ذلك إلى حدٍّ كبري تعديالت محاسبية تم تنفيذها لمرة 

واحدة وأدت إلى زايدة صافي الدخل في عام 2020 وانخفاضه في عام 2021. وابستثناء ذلك، 
كان األداء المالي قواًي للغاية حيث ساهمت "ُصحار لأللمنيوم" بمبلغ إضافي قدره 280 مليون 

درهم إماراتي من صافي الدخل.

2021

2020363

229

النفقات الرأسمالية

2021

2020887

643

صافي الدخل )حصة "طاقة"(

2021

202012,314

12,337

2021

20207,669

7,686

األرابح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالسهتالك واإلطفاء
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مثال واقعي

"الطموح" - رشكة عالمية 
رائدة جديدة للطاقة 

النظيفة
في ديسمرب 2021، تم اإلعالن عن إطالق رشاكة 

عالمية رائدة جديدة متخصصة ابلطاقة النظيفة 
لقيادة جهود تحقيق الحياد الُمناخي في دولة 

اإلمارات بحلول عام 2050 تحت مظلة رشكة 
أبوظيب لطاقة المستقبل )مصدر(، وذلك من 

خالل رشاكة جديدة بني أضخم رشكات الصناعة 
واالستثمار في أبوظيب، "طاقة" ورشكة برتول 

أبوظيب الوطنية "أدنوك"، ورشكة مبادلة لالستثمار 
"مبادلة". وبموجب االتفاقية، وبعد الحصول على 

الموافقات من الجهات التنظيمية، ستتولى 
"طاقة" دورًا قياداًي ابستحواذها على حصة %43 

في أعمال الطاقة المتجّددة في "مصدر"، بينما 
تحتفظ مبادلة بحصة 33%، وتستحوذ "أدنوك" 

على حصة 24%. إضافة إلى ذلك، ستحصل "طاقة" 
على حصة 24% في أعمال الهيدروجني األخضر 

في "مصدر"، و"أدنوك" على 43%، بينما تستحوذ 
"مبادلة" على الـ 33% المتبقية.

عند اكتمال الصفقة، ستنتج هذه الرشاكة 
االسرتاتيجية أكرث من 23 جيجاواط كهرابء من 

الطاقة المتجّددة والملزتم بها، ما سيجعل رشكة 
"مصدر" واحدة من أكرب رشكات الطاقة المتجّددة 

في العالم، ويدعم تطّلعاتها بتوسيع محفظتها 
بمقدار الضعف إلى أكرث من 50 جيجاواط من 
الكهرابء النظيفة الطاقة بحلول عام 2030.

%43
 الحصة في أعمال الطاقة 

المتجّددة في مصدر

أبرز العمليات التشغيلية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، اخُتتمت اتفاقية الرشاء لمرشوع "الطويلة إيه 2" في 
أكتوبر. وتوقف اإلنتاج، وفق المتطلبات التعاقدية، وبدأت رشكة مرشوع "الطويلة إيه 2" 

أنشطة إيقاف التشغيل.

واجهت العديد من أصول الرشكة في دولة اإلمارات مشاكل فنية، بما في ذلك المحطات 
"الطويلة بي"، و"الطويلة إيه 1"، و"أم النار"، و"الشويهات 3"، ومحطة رشكة "المرفأ 

إنرتناشونال للماء والكهرابء"، ما أدى إلى انخفاض األداء العام للعمليات على أساس 
سنوي، بعد تراجع التوافر التقين والتجاري بنسبة 0.9% و1.6% على التوالي. وقد تمّكنت 

الجهة مزّودة الخدمة طويلة األجل من حل هذه المشكالت وكانت التكاليف بمعظمها 
ضمن تغطية التأمني.

كما أّثر تشغيل محطة الطاقة النووية عند الحمل األسايس في أبوظيب على عمليات بعض 
المرافق، وال سيما المحطات المختصة بتوليد الكهرابء فقط، اليت تم تخفيض إنتاجها.

وتأثرت المشاريع اليت ما زالت قيد اإلنشاء بتفيش جائحة كوفيد-19، وذلك إلى حدٍّ كبري 
بسبب اضطراب االقتصاد الكلي وسالسل التوريد العالمية. غري أن من شأن توزيع المخاطر 

والهياكل التعاقدية الخاصة بتلك المشاريع ضمان الحفاظ على استقرار المركز المالي 
لرشكة "طاقة".

ووقعت "طاقة" مذكرتي تفاهم مع كٍل من "موانئ أبوظيب" و"حديد اإلمارات" للتعاون 
المشرتك في مجال تطوير مرافق الهيدروجني األخضر، كما تعاونت مع رشكة برتول أبوظيب 

الوطنية )أدنوك( في تطوير محطة لإلنتاج المشرتك في منطقة الرويس لتلبية احتياجات 
العمالء من القطاع الصناعي من خالل إنشاء مرافق للكهرابء والمياه والبخار.

وقعت طاقة مذكرتي تفاهم 
مع موانئ أبوظيب وحديد 
اإلمارات في عام 2021 

لالستكشاف والتعاون 
المشرتك في تطوير مرافق 

الهيدروجني األخضر.

توليد الكهرابء وتحلية المياه )يتبع(

مراجعة األداء 
التشغيلي
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التوّقعات لعام 2022
سيظل الرتكزي الرئييس لقطاع توليد الكهرابء 

وتحلية المياه في العام 2022 منصبًا على 
النمو والتنفيذ من خالل تسليم المشاريع وفق 

الجدول الزمين المّحدد لها عرب التقييم االستباقي 
للمخاطر وإدارتها، فضاًل عن مواصلة تطوير 

مشاريع جديدة.

ويشمل هذا أيضًا تحسني األصول الحالية 
واالستمرار في عملية التحّول التشغيلي في 

غانا، واالستكمال الفين، والتحضري لمرشوع 
إزالة الكربيت من غاز الوقود في الهند، وتقديم 

العطاءات وتطوير مشاريع جديدة للطاقة 
المتجّددة في المغرب، إلى جانب التخطيط ألعمال 

إعادة التأهيل لتوسيع الوحدات من 1 إلى 4.

ابإلضافة إلى ذلك، ستبدأ "طاقة" أول مرشوع 
على نطاق تجاري إليقاف تشغيل محطة "الطويلة 

إيه 2" في دولة اإلمارات، لتضع بذلك خارطة 
طريق ألعمال إيقاف التشغيل المستقبلية في 

الدولة. وسنستمر في تقييم الفرص لتعزيز 
قيمة أصولنا وزايدة عوائدها من خالل خطط 

متنّوعة مثل إعادة التمويل وتمديد عقود الرشاء 
والمزيد من التمزي في األداء التشغيلي ومبادرات 

التحّول. وفي الوقت نفسه، سنواصل تعزيز 
القدرات واستكشاف رشاكات اسرتاتيجية جديدة 

لالستفادة من نقاط قوتنا وترسيع رحلة نمّونا 
الطموحة في األسواق المحلية والدولية.

لمحة عن األعمال حول العالم
أعلنت "طاقة" عن رشاكة مع رشكة "ماروبيين" لتطوير مرشوع جديد لإلنتاج المشرتك للبخار 

وتوليد الكهرابء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات رشكة 
"أرامكو السعودية"، أكرب رشكة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

وفي سلطنة ُعمان، أتّمت "طاقة" إعادة تمويل القرض الطويل األجل لرشكة "صحار ألمنيوم"، 
بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار درهم إماراتي، ما أفىض إلى توزيعات خاصة وسداد قرض 

المساهمني لرشكة طاقة بقيمة 804 ماليين درهم إماراتي، كما استفادت الرشكة من 
تحّسن األسعار في بورصة لندن للمعادن ما أدى إلى ارتفاع كبري في الربحية.

في الهند، حقق مرشوع "نيفيلي" مستوايت طلب أعلى من المتوّقع في عام 2021، ما 
أسهم في تحسني األداء المالي للمرشوع بفضل الحوافز المالية الواردة بعد زايدة اإلنتاج.

مع ذلك، تعرض المشرتي لضغوط مالية خالل العام ما أدى إلى تأخري السداد، والتسّبب بقيود 
على السيولة لرشكة "نيفيلي". وقد تمت معالجتها من خالل اقرتاض قصري األجل وإدارة رأس 

المال العامل. وتحّسن الوضع خالل الربع األخري من عام 2021.

وشهدت كل من غانا والمغرب تحّسنًا في األعمال والظروف التشغيلية، فحّقق المغرب أداء 
تشغيليًا متمزيًا وتوافرية مرتفعة، ما أدى إلى تحسني مساهمته المالية في المجموعة. 

ابإلضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع تطّلعات المجموعة إلى التنّوع والتوجه نحو مصادر الطاقة 
النظيفة، قدمت "طاقة" المغرب عرضًا لمرشوع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )مازن( 

بقدرة توليد إجمالية تبلغ 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

أما في غانا، فقد شهدت التوافرية ارتفاعًا كبريًا مقارنة ابلسنوات السابقة، وذلك نتيجة 
لربنامج التحّول لمعالجة المشكالت الفنية في المرفق على مدى السنوات الثالث إلى 

الخمس الماضية. وأفىض برنامج التحّول إلى زايدة بنسبة 20% تقريبَا في التوافرية الفنية 
خالل عام 2021.

في الوالايت المتحدة، تأثرت محطة "ريد أوك" لتوليد الكهرابء، اليت تمتلك "طاقة" حصة %85 
في اتفاق التحصيل الخاص بها، ابنخفاض الطلب في سوق الطاقة اإلقليمية طوال فرتة انتشار 

الجائحة، وتزايد تفضيل منتجي الطاقة المتجّددة، ما تسّبب بضغوط كبرية على هوامش الربح. 
وقد أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض القدرة المعتمدة لمنتجي الطاقة ابالعتماد على وقود الغاز 

إلى مستوايت تاريخية.
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خالل عام 2021، نمت عمليات 
النقل والتوزيع في "طاقة" من 

خالل تطوير البنية التحتية وتعزيز 
القدرات التكنولوجية، ما أثمر عن 

مكاسب عديدة في مستوى 
كفاءة خدماتنا.

كان العام 2021 عام انتقال وتحديث لقطاع النقل والتوزيع في رشكة "طاقة"، المزّود الوحيد 
للكهرابء والمياه في إمارة أبوظيب.

واستمر قطاع النقل والتوزيع خالل 2021 في تحقيق أداء تشغيلي قوي في كل من توليد 
الكهرابء وتحلية المياه.

بلغت توافرية قدرات النقل في أصول الكهرابء لدينا 99.03%، وبلغت توافرية قدرات النقل في 
أصول تحلية المياه 97.76%، وكالهما أعلى من المتطلبات التنظيمية، في حني بلغت توافرية 

الخدمات، اليت تقيس قدرتنا على تلبية طلب العمالء، نحو %99.99.

أما في التوزيع، فتواصل انخفاض مدة االنقطاع في الخدمات لتصل إلى 81.2 دقيقة في 
المتوّسط، بتحّسن يبلغ 3.4% مقارنة بعام 2020.

 اسرتاتيجية 2030
أهداف قطاع النقل والتوزيع

استثمار 40 مليار درهم 
إماراتي إضافية بحلول 

العام 2030 لتنمية 
قاعدة األصول المنظمة 

في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والحفاظ 

عليها

الرتكزي على التمزّي 
والتحسني والرقمنة 

التشغيلية في كل مراحل 
سلسلة القيمة 

ترسيخ مكانة خدمات 
الطاقة لتعزيز إدارة جانب 

الطلب، وتمكني مؤسسات 
القطاعني العام والخاص من 
تحقيق أهدافها على صعيد 

توفري استهالك الطاقة

النقل والتوزيع

لمحة عن العمليات 
التشغيلية 
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اإلنجازات المالية لقطاع النقل والتوزيع )مليون درهم إماراتي(

توزيع إيرادات النقل والتوزيع*

رشكة أبوظيب للتوزيع 

18.5 مليار درهم إماراتي

رشكة العني للتوزيع 

6.4 مليار درهم إماراتي

رشكة ترانسكو 

5.6 مليار درهم إماراتي

األداء المالي لقطاع النقل والتوزيع
حافظ نموذج أعمال النقل والتوزيع على استقراره، مع تدّفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، بفضل 

إطار عمل تنظيمي راسخ وأداء قوي ومستقر.

ارتفعت إيراداتنا من قطاع النقل والتوزيع إلى 25.9 مليار درهم إماراتي في عام 2021، أي 
بزايدة 5% مقارنة بعام 2020. وساهم القطاع بنحو 4.46 مليار درهم إماراتي في صافي 

دخل المجموعة، أي بزايدة 13% مقارنة بعام 2020.

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 30% في عام 2021 لتصل إلى 3.5 مليار درهم إماراتي 
مقارنة بـ 2.7 مليار درهم إماراتي في عام 2020.

2021

20202,690

3,489

النفقات الرأسمالية 

2021

20203,949

4,460

صافي الدخل 

2021

2020

اإليرادات 

24,659

25,928

2021

20207,863

8,362

األرابح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
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نمّو الشبكة
لتعزيز األداء التشغيلي القوي والنمّو الضروري لشبكة الكهرابء والمياه، استثمرت "طاقة" 

في عام 2021 نحو 1.3 مليار درهم إماراتي في تطوير شبكات النقل، وخّصصت نحو 2.1 مليار 
درهم لتوسيع وتعزيز شبكات توزيع الكهرابء والمياه.

االستدامة
تلزتم "طاقة" أبهداف االستدامة اليت حّددتها دولة اإلمارات العربية المتحدة لعامي 2030 

و2050. وينعكس ذلك بإطالق وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة في عام 2021.

برنامج إعادة تأهيل المباني
يعد برنامج إعادة تأهيل المباني، الذي تديره رشكة "أبوظيب لخدمات الطاقة"، التابعة لرشكة 
"طاقة"، عنصرًا أساسيًا في برنامجنا لتعزيز كفاءة استهالك الطاقة. في عام 2021، واصلت 

"أبوظيب لخدمات الطاقة" التعاون والعمل الجدي مع مالكي المباني الحكومية الرئيسية 
إلطالق مجموعة مهمة من المشاريع الواعدة لتقليل استهالك الطاقة. وتم تكليف الرشكة 

بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل المباني في إطار اسرتاتيجية أبوظيب إلدارة جانب الطلب وكفاءة 
الطاقة 2030، بهدف دعم جهود اإلمارة لتحقيق االستدامة البيئية وترشيد استخدام 

الكهرابء والمياه، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

بحلول عام 2030، تهدف "أبوظيب لخدمات الطاقة" إلى توفري 2.7 ترياواط ساعة من الكهرابء 
و9 ماليين مرت مكعب من المياه ابلعمل مع المؤسسات التجارية والحكومية لتحديد فرص 

ترشيد االستهالك، وتقديم التمويل والتكليف بتنفيذ المشاريع ابختيار أنسب المقاولني في 
السوق. ويتم سداد تكلفة تحسني كفاءة استهالك الطاقة بتحديث األنظمة من خالل التوفري 

في فواتري المرافق.

برنامج تغيري سلوكيات العمالء
تم إطالق برنامج "ترشيد" في عام 2017، وهو برنامج لتغيري سلوكيات العمالء، يهدف إلى 

المساعدة في تقليل استهالك الفرد للمياه والكهرابء في أبوظيب بنسبة 20% بحلول عام 
2030 من خالل التفاعل مع العمالء في الشقق السكنية وغري السكنية في جميع أنحاء 

أبوظيب والعني. وتضمنت مبادرات عام 2021 برنامجًا للخصومات على استهالك مكّيفات 
الهواء لتشجيع المواطنني اإلماراتيني على استخدام مكّيفات الهواء الموّفرة للطاقة اليت 

تحمل تصنيفات عالية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ترشيد استهالك المياه في أكرث من 
1,000 مسجد عن طريق استبدال الصنابري العديمة الكفاءة، ونرش دليل الري ألصحاب المنازل 

لتشجيع االستهالك األمثل للمياه في الحدائق المزنلية، فضاًل عن حملة صيفية تشّجع 
العمالء على اتباع النصائح واإلرشادات لتوفري الطاقة خالل األشهر الحارة.

1   نمّو الشبكة

2   االستدامة

3   بناء القدرات

+80 ألف كيلومرت 
طول شبكة الكهرابء

+19 ألف كيلومرت
شبكة أنابيب المياه

+1 مليون 
مستخدم نهائي

النقل والتوزيع )يتبع(

تركزي األعمال
في عام 2021، رّكز قطاع النقل والتوزيع على 

ثالثة مجاالت أساسية:

لمحة عن العمليات 
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استدامة المياه
تتعاون "طاقة" مع هيئة البيئة أبوظيب لتحسني جودة المياه الجوفية في أبوظيب وتعزيز 

استدامتها من خالل مرشوع واسع النطاق يزيد من استخدام مياه الصرف الصحي الُمعالجة. 
ومن خالل إقامة رشاكة وثيقة مع هيئة أبوظيب للزراعة والسالمة الغذائية، يهدف هذا 

المرشوع إلى توسيع شبكة المياه الُمعالجة التابعة لرشكة أبوظيب للتوزيع، بإضافة 150 
كيلومرتًا من شبكات األنابيب لتوصيل 86 مليون جالون يوميًا إلى أكرث من 4,000 مزرعة.

ابإلضافة إلى ذلك، يعمل قطاع النقل والتوزيع ابلتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية 
لتحسني استدامة المياه.

بناء قدراتنا لمواكبة المستقبل
دأبت "طاقة" على ترسيع تحولها إلى التقنيات الرقمية، وتعزيز قدرات تخطيط الشبكة ابعتماد 

أحدث أدوات التنبؤ بمستوايت الطلب، واالنتقال إلى نموذج تشغيل أكرث أتمتة بإدخال أنظمة 
إدارة الشبكة المحّسنة.

ابإلضافة إلى ذلك، أطلقنا برنامج تحّول رئيسيًا لتكنولوجيا المعلومات العتماد الحوسبة 
السحابية، بما في ذلك نرش التحليالت المتقّدمة وأدوات الذكاء االصطناعي لدعم تحّول "طاقة" 
إلى رشكة مرافق رقمية. ويشمل ذلك التوصيل الفوري للعّدادات الرقمية المؤتمتة في جميع 

أنحاء أبوظيب مع الرتكزي على تقديم خدمات محّسنة للعمالء.

وسعيًا لتحقيق المزيد من االنخفاض في التكلفة خالل عام 2021، أطلقنا برنامج التحّول في 
سلسلة التوريد لتعزيز دور مشرتايت قطاع النقل والتوزيع في تحسني القيمة ورفع كفاءة 

العمليات. وقد ساهم الربنامج ذلك في تحقيق وفورات كبرية في عدد من عقود النفقات 
الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وفي الوقت نفسه بناء قدرات فرق التوريد االسرتاتيجي في 

قطاع النقل والتوزيع.

وأجرت "طاقة" مراجعة اسرتاتيجية ألعمال الصيانة في عام 2021، واستنادًا إلى النتائج، أطلقت 
برنامجًا للتحّول في أعمال الصيانة يتكّون من 12 مبادرة متمزّية لتعزيز موثوقية عمليات النقل 

والتوزيع وخفض التكلفة في كل رشكاتنا التشغيلية بني عامي 2022 و2031، ابالستفادة من 
القدرات الرقمية، واعتماد أنظمة المراقبة المتقّدمة، وتعزيز مهارات الموظفني، فضاًل عن تنفيذ 

تحليالت متقّدمة لقاعدة أصول المياه والكهرابء التابعة لرشكتنا.

وفي عام 2021، أتحنا لعمالئنا إمكانية استخدام وسائل متعّددة للدفع، وبّسطنا تقنيات 
التواصل ودمجنا العمالء الرئيسيني في نظام الخصم المبارش. ونتج عن كل تلك الجهود تحصيالت 

إجمالية بقيمة 14.8 مليون درهم إماراتي خالل عام 2021، بتحسن يبلغ 15.7% مقارنة بعام 
.2020

أطلقنا برنامج تحّول رئييس 
لتكنولوجيا المعلومات العتماد 

الحوسبة السحابية، بما في ذلك 
نرش التحليالت المتقّدمة وأدوات 

الذكاء االصطناعي لدعم تحّول 
"طاقة" إلى رشكة مرافق رقمية.
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أبرز العمليات التشغيلية
أعمال النقل

في عام 2021 قامت رشكة أبوظيب للنقل والتحكم )ترانسكو( بتوصيل الكهرابء والمياه من خالل 
شبكة خطوط الكهرابء اليت يبلغ طولها 9,968 كيلومرتًا وشبكة خطوط أنابيب المياه اليت يبلغ 

طولها 3,552 كيلومرتًا، بما يضمن الموثوقية ويتماىش مع أعلى المعايير الدولية.

بلغت ذروة الطلب على الطاقة الكهرابئية في رشكة "ترانسكو" 16,588 ميجاواط، بزايدة قدرها 
2.4% على عام 2020، في حني بلغت ذروة الطلب على المياه المحالة 811 مليون جالون يوميًا، ما 

يثبت استعدادنا الدائم لتلبية احتياجات العمالء.

تطوير البنية التحتية: خالل هذا العام أنجزت رشكة "ترانسكو" 23 مرشوعًا بقيمة 3.3 مليار درهم 
إماراتي، من بينها:

-   توريد وتركيب محطة فرعية جديدة بقوة 11/132 كيلو فولط بمدينة شخبوط.

-   توصيل كابالت 132 كيلو فولط بمحطة مدينة شخبوط الفرعية الجديدة.

-   توريد وتركيب عناصر مرشوع إعادة تطوير المحطة الفرعية بقوة 11/132 كيلو فولط بمدينة خليفة.

-   تمديد كابالت 400 كيلو فولط بني جزيرة السعدايت وأبوظيب.

-   إنشاء محطة تحويل بقوة 400 كيلو فولط بمنطقة الظفرة وتنفيذ األعمال المصاحبة.

-   تمديد خطوط هوائية 400 كيلو فولط من محطة ابب إلى محطة الظفرة وخطوط هوائية 400 
كيلو فولط حول منطقة الظفرة والفاية

دمج محطة "الطويلة" في الشبكة: استلمت رشكة "ترانسكو" أول كمية مياه رشب ُمنَتجة في 
محطة "الطويلة" لتحلية المياه ابستخدام تقنية التناضح العكيس، وهي واحدة من أكرب المحطات 

العاملة بتقنية التناضح العكيس في العالم.

استكمال أطول مسار كابالت تحت األرض في أبوظيب: أكملت رشكة "ترانسكو" بنجاح تطوير 
وتشغيل ثمانية أنفاق مرافق تحت األرض بدوائر كابالت 400 كيلو فولط. ويسمح استكمال األنفاق 

بتوريد الكهرابء تحت األرض بني منطقة الباهية في إمارة أبوظيب وجزيرة السعدايت بطول 22 
كيلومرتًا.

أول محطة فرعية رقمية في دول مجلس التعاون الخليجي: سوف توفر المحطة الفرعية الجديدة 
بقوة 11/132 كيلو فولط في مدينة شخبوط الطاقة للمنشآت الجديدة في المنطقة. ويعمل النظام 
الحديث في هذه المحطة على تحسني األداء التشغيلي والسالمة المهنية، فضال عن الفوائد البيئية 

الناتجة عن تقليل انبعاثات الكربون.

الربط اإلقليمي األول بني الحقول البحرية والشبكة: تهدف الرشاكة بني "طاقة" و"أدنوك" إلى ربط 
حقول أدنوك البحرية بشبكة الكهرابء الوطنية الربية في أبوظيب عرب الكابالت البحرية. وهذا المرشوع 

هو األول من نوعه في المنطقة وسيمّكن من تقليل االنبعاثات الكربونية في المناطق البحرية.

نقل تبعية مركز توزيع األحمال: اعتبارًا من 1 يناير 2022، قامت رشكة "ترانسكو" بنقل التحّكم 
في عمليات األنظمة إلى رشكة مياه وكهرابء اإلمارات تنفيذا لقرار حكومة أبوظيب الصادر في عام 

2020 بنقل مسؤولية التحّكم وجدولة وتوزيع أحمال الكهرابء والمياه من رشكات اإلنتاج المستقل 
إلى الحكومة. وقد تم إعداد وتنفيذ هذه الخطوة بعناية دون أي انقطاع في الخدمة. وستواصل 

رشكة "ترانسكو"، بصفتها رشكة تابعة لمجموعة "طاقة"، تركزيها على دورها األسايس كمالٍك 
ألصول النقل، وموكٍل ابلمهام الحيوية المتمّثلة في تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات 

الكهرابء العالية الجهد وشبكات نقل المياه داخل إمارة أبوظيب وخارجها.

مثال واقعي:

محطة براكة للطاقة 
النووية

في أبريل 2021 بدأ التشغيل التجاري ألولى 
محطات براكة للطاقة النووية، أول محطة للطاقة 

النووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ما يدّل 
على تكامل هذا المصدر الجديد للطاقة النظيفة 
وتزامنه بسالسة مع شبكة الكهرابء في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة عرب شبكة الكهرابء 
الوطنية.

أّدت رشكة "ترانسكو" دورًا مهمًا في المرشوع 
الذي جاء ثمرة العمل ألكرث من عرش سنوات 

والتعاون مع مؤسسة "اإلمارات للطاقة النووية" 
ورشكة "نواة" للطاقة، لضمان توفر البنية التحتية 

المناسبة لشبكة آمنة ومستقّرة قبل التشغيل.

نجحت "ترانسكو" أيضًا في تفعيل محطة تحويل 
الظفرة بقدرة 400 كيلو فولط، اليت تربط شبكيت 

الطاقة الكهرابئية الغربية والرشقية لتسهيل 
تفريغ الطاقة من محطة براكة )5.56 جيجاواط(، 
ومحطات الطاقة الموجودة في منطقة الظفرة.

يمثل التشغيل التجاري ألولى محطات مفاعل 
"براكة" عالمة فارقة في رحلة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة 
النظيفة. وترتبط مساهمتنا في هذا اإلنجاز الكبري 

لدولة اإلمارات ارتباطًا وثيقًا مع رؤيتنا بتحقيق 
الرايدة في تطوير وتشغيل وصيانة شبكات نقل 

الطاقة العالية الجهد والمياه داخل إمارة أبوظيب 
وخارجها، وأداء دور رئييس في قطاع الطاقة 

ابلدولة.

النقل والتوزيع )يتبع(
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تحسن أداء أعمالنا في مجال النقل 
بشكل مطرد على مدى السنوات 

الخمس الماضية من حيث مؤرشات 
موثوقية الشبكة )متوّسط مدة 

انقطاع الخدمة ومتوّسط وترية 
انقطاع الخدمة(، ومؤرّشات كفاءة 

الشبكة )فاقد المياه والطاقة(.

أعمال التوزيع
التحسني في أعمال التوزيع: تعاونت رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع مع رشكة 
"سيمزن سبكرتوم" لتوفري نظام إدارة توزيع متقّدم جديد للتحّول من نظام تكنولوجيا تشغيل 

ن ُيدار بفاعلية ويستفيد من بيانات إنرتنت األشياء، واإللمام  الشبكات التقليدية إلى نظام توزيع ُمحسَّ
ابألوضاع، والمحاكاة االفرتاضية الثنائية والثالثية األبعاد، وتكامل إدارة موارد الطاقة الموزعة.

ن برنامج "إنرجي ماكس"، وهو أحد  حلول عالمية المستوى إلدارة القوى العاملة في المرافق: ُيمكِّ
منتجات رشكيت "جرنال إلكرتيك" و"َسيلزفورس"، من تحسني العمليات الميدانية والمتطلبات الفنية 

في مختلف أنحاء إمارة أبوظيب، ما يقلل من زمن االستجابة في حاالت الطوارئ.

إدارة عمليات تشغيل وصيانة شبكة الري في أبوظيب والعني: إبرام اتفاقية خدمة مع هيئة 
أبوظيب للزراعة والسالمة الغذائية لتولي مسؤولية أعمال تشغيل وصيانة شبكيت الري في أبوظيب 

والعني.

مرشوع ضخم لزتويد أكرث من 4 آالف مزرعة ابلمياه الُمعاد تدويرها: بموجب رشاكة مع هيئة البيئة 
أبوظيب لتطوير شبكة لتوزيع المياه الُمحالة في منطقة ليوا، وتوسيع شبكة توزيع المياه الُمعاد 
تدويرها بإنشاء 150 كيلومرتًا من البنية التحتية في جميع أنحاء إمارة أبوظيب للوصول إلى أكرث من 

4,000 مزرعة.

تمديد برنامج تحفزي القطاع الصناعي عرب تعرفة الكهرابء: دعمت رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة 
العني للتوزيع مبادرة مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية االقتصادية - أبوظيب، بهدف تعزيز 

القطاع الصناعي وتعزيز ممارسات توفري الطاقة للرشكات ذات التشغيل اآللي عالي المستوى.

حلول جديدة لدفع الفواتري: من خالل اتفاقية اسرتاتيجية مع دائرة المالية - أبوظيب، قامت رشكة 
أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع أيضا بإطالق آلية دفع جديدة إلدراج جهات حكومة أبوظيب 

المنضوية تحت دائرة المالية من خالل تنسيق المعلومات.

موثوقية الشبكة: شهدت رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع تحّسًنا في مؤرشات 
موثوقية الشبكة مقارنة بعام 2020، حيث تحقق تحّسن إجمالي بنسبة 3.4% في متوسط فرتة 

انقطاع الخدمة عن كل عميل يتلقى الخدمة )مؤرّش متوّسط مدة االنقطاع في النظام( وتحّسن 
إجمالي بنسبة 8.2% في متوسط تكرار انقطاع الخدمة الذي قد يتعرض له العميل )مؤرّش متوّسط 

وترية االنقاع في النظام(.

"تحسن أداء "طاقة" في مجال أعمال التوزيع بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية من 
حيث مؤرشات موثوقية الشبكة )متوّسط مدة انقطاع الخدمة ومتوّسط وترية انقطاع الخدمة(، 

ومؤرّشات كفاءة الشبكة )فاقد المياه والطاقة(".

أول محطة لتعبئة الصهاريج مؤتمتة ابلكامل: ستخدم المحطة في منطقة "عني الفايضة" في 
العني ما يصل إلى 1400 صهريج يوميًا لتلبية الطلب المزتايد لعمالء رشكة العني للتوزيع، ما يسمح 

ابلتحّكم الدقيق في إمدادات المياه المستمرة لضمان جودة الخدمة.

بنية تحتية متقدمة للعدادات: أبرمت رشكة العني للتوزيع ورشكة أبوظيب للتوزيع عقدًا مدته عرش 
سنوات مع رشكة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( لتحديث وإدارة البنية التحتية المتقّدمة للعّدادات من 

خالل الربط السلس لتعزيز التشغيل الفّعال ألكرث من مليون عّداد ذكي.
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وبدأت "أبوظيب لخدمات الطاقة" مناقشات لتطوير مشاريع تأهيل المباني في عام 2021 مع 
عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة اإلمارات. ومؤخرًا أعلنت الرشكة عن إبرام اتفاقية 

إطارية مع بنك أبوظيب األول في يناير 2022.

كما حّددت عددًا من الفرص لتحسني كفاءة الطاقة، وتقوم حاليًا بدراسة الجدوى الفنية 
والتجارية للمشاريع ذات الصلة.

توّقعات عام 2022
في عام 2022 سينصب الرتكزي الرئييس لقطاع النقل والتوزيع في "طاقة" على مواصلة تعزيز 

تجربة العمالء عرب الخدمات القائمة والجديدة ذات القيمة المضافة.

في مجال أعمال النقل، سنسعى إلى ضمان التكامل المستمر والفّعال مع البنية التحتية 
لشبكتنا الحالية، مع زايدة الرتكزي على الكفاءة والتمزّي التشغيلي وبناء القدرات.

وستطلق "طاقة" أيضًا عددًا من مشاريع البناء الكربى، وبرامج الرشاكة االسرتاتيجية 
والمبادرات اليت تجعل منها رشكة مرافق رائدة منخفضة الكربون، بما في ذلك:

•   استكمال محطات الكهرابء والمياه الجديدة )مثل محطة "الفجرية 3"، ومحطة "الظفرة" 
للطاقة الشمسية(.

•   تفعيل المحّول الرابع بقدرة 500 ميجا فولط أمبري )منطقة محوي(.

•   توصيل محّول منظم إلدارة أحمال الشبكة.

•   زايدة تكامل مزيج الطاقة المتنّوع )الطاقة النووية والشمسية(.

•   تنفيذ اسرتاتيجية ونظام جديدين للمشرتايت.

•   التوّسع في إتاحة حلول الدفع المتناغمة للعمالء.

أعمال خدمات 
الطاقة

عززت رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة االنسجام 
القائم بني "طاقة" ودائرة الطاقة لقيادة تنفيذ 

برنامج إعادة تأهيل المباني، والمشاركة في 
المناقصات والدخول في اتفاقيات إطارية مع 

مالكي المباني في ظل الزتام بنفقات رأسمالية 
بقيمة 60 مليون درهم إماراتي.

االتفاقيات 
اإلطارية اليت تم 

توقيعها في عام 
:2021

   مؤسسة اإلمارات للتعليم المدريس 

   رشكة أبوظيب للخدمات الصحية )صحة(

   دائرة الثقافة والسياحة - أبوظيب 

   جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

النقل والتوزيع )يتبع(
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في عام 2022 سينصب الرتكزي 
الرئييس لقطاع النقل والتوزيع 
على مواصلة تعزيز تجربة العمالء 
عرب الخدمات القائمة والجديدة 
ذات القيمة المضافة.
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حققت أعمال النفط والغاز في 
"طاقة" أداًء تشغيلًيا قواًي وإنتاجًا 

أكرب على الرغم من االضطراابت 
اللوجستية والقيود على الحركة 

المرتبطة الناتجة عن فريوس 
"كوفيد-19". وقد مكن ذلك 

القطاع من االستفادة الكاملة 
من االرتفاع الملحوظ في أسعار 

السلع.

حّققت عمليات النفط والغاز العالمية لرشكة "طاقة"، من خالل أصولها في كٍل من كندا، 
والعراق، وهولندا، والمملكة المتحدة، مكاسب قوية في عام 2021. وبلغ إنتاج "طاقة" في 

هذه األصول 122.4 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا في عام 2021، وهو ما يمّثل ارتفاعًا 
بنسبة 4% مقارنة بعام 2020.

األداء المالي لقطاع النفط والغاز
بلغ الدخل الصافي لقطاع النفط والغاز 2.2 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل 37% من صافي 

دخل المجموعة لعام 2021، وحقق القطاع إيرادات قدرها 7.4 مليار درهم إماراتي، بزايدة قدرها 
78% مقارنة بإيرادات السنة الماضية )2020(. وكان للقدرة على تحسني وتعظيم مخرجات 

اإلنتاج وموثوقية األصول واالستفادة القصوى منها في جميع الدول اليت تنترش فيها أعمال 
"طاقة" أثناء ارتفاع أسعار السلع، دور فّعال في تحقيق نتائج عام 2021.

اإلنجازات المالية لقطاع النفط والغاز  )مليون درهم إماراتي( 

2021

2020693

1,010

النفقات الرأسمالية 

2021

2020-1,523

2,213

صافي الدخل 

2021

2020

اإليرادات 

4,178

7,425 

2021

2020733

4,173

األرابح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء   

النفط والغاز 
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كندا
لمحة عامة

تم تحسني وتعزيز عمليات "طاقة نورث"، اليت تمتد عرب غرب كندا، من أجل االستفادة من ارتفاع 
أسعار السلع، وخفض تكاليف قطاع الخدمات وتوجيه رأس المال المخّصص إلى برامج الحفر في 

مجموعة "طاقة" لتحقيق النمّو واألداء القوي بشكل عام في عام 2021.

األداء
قدمت "طاقة نورث" أكرث برامج الحفر واإلكمال نشاطًا منذ عدة سنوات، وقد تمزّي هذا الربنامج 

ابلفعالية العالية من حيث التكاليف والتوفري مقارنة ابلموازنة وحجم اإلنتاج الذي يوازي توّقعاتنا 
أو يفوقها. وجاءت مستوايت اإلنتاج البالغة 72.3 ألف برميل مكافئ يوميًا مساوية لمستوايت 

اإلنتاج في عام 2020 على الرغم من التخّلص من عدد من األصول غري األساسية. وظلت 
توافرية األصول ثابتة عند %96.9.

وتضمنت مبادرات خفض التكلفة وتحسني الكفاءة اليت نّفذت في عام 2021 العمل في محطة 
"كروسفيلد" لحقن الغاز الحميض إلعادة ضّخ الغازات العادمة تحت األرض، وتحسني الكفاءة، 

وخفض االنبعاثات المصاحبة )حوالي 47 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنواًي( وتقليل 
تكاليف التشغيل في المحطة. كما اعتمدت "طاقة نورث" منظومة المشرتايت الجديدة وتم 

دمجها بنجاح لتبسيط األنشطة وتحقيق مزيد من التحسني في التكلفة.

شهد التخّلص من األصول غري األساسية في كندا بيع 5946 فتحة برئ إجمالي )1285 برئ( 
خالل عام 2021. ويمثل هذا المرشوع عنصرًا مهمًا في اسرتاتيجية "طاقة نورث" لالستفادة 

القصوى من محفظة األصول وزايدة الربحية والسماح بمزيد من الرتكزي على قاعدة األصول 
األساسية.

وتعزتم "طاقة نورث" في المستقبل تعظيم االستفادة من األتمتة الصناعية وأجهزة استشعار 
/ شاشات إنرتنت األشياء للقطاع الصناعي من أجل:

•  تقليل التواجد في المواقع الخطرة ابستخدام األتمتة عن بعد.

•  الكشف المبّكر عن المشكالت وتصحيحها.

•  تحسني أداء األصول، وإطالة دورات حياة األصول من خالل الصيانة التنبؤية.

وسوف تساعد هذه األساليب أيضا في تحسني تحليل البيانات والتنّبؤ بها، فضاًل عن تحسني 
الوصول ابلهواتف المتحّركة إلى البيانات لتسهيل وصول القوى العاملة المتنّقلة إلى 

المعلومات ذات الصلة ابلموقع وفي الوقت الفعلي.

في عام 2021 خففت "طاقة نورث" من تعّرضها لمخاطر أسعار السوق ببيع ما يقرب من %50 
من إنتاجها من الغاز الطبيعي بموجب عقود آجلة بسعر ثابت ابإلضافة إلى ما يصل إلى 6 آالف 

برميل مكافئ يوميًا من إنتاجها من النفط والمكثفات.

قدمت "طاقة نورث" أكرث برامج الحفر 
واإلكمال نشاطًا منذ عدة سنوات، 

وقد تمزّي هذا الربنامج ابلفعالية 
العالية من حيث التكاليف والتوفري 

مقارنة ابلموازنة وحجم اإلنتاج الذي 
يوازي توّقعاتنا أو يفوقها.

خطة "طاقة" االسرتاتيجية 2030:
أهداف قطاع النفط والغاز

الرتكزي على الفرص المجدية تجاراًي 
لتقليل التأّثر بتقّلبات األسعار في قطاع 

النفط والغاز.

مواصلة الجهود لتحقيق أعلى 
أداء تشغيلي.

خيارات مدروسة بعناية لتوزيع رأس المال، 
إلى جانب الرتكزي على ترشيد نفقات المحفظة 

بغية تحقيق القيمة
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أورواب
لمحة عامة

حققت محفظة أصول "طاقة أورواب" في هولندا والمملكة المتحدة أداء جيدًا في عام 2021، 
على الصعيدين المالي والتشغيلي.

أكملت "طاقة" بنجاح نقل تشغيل أصول حقل "براي"، مع زايدة وقت تشغيل األصول، فضال عن 
تنفيذ أحد أكرب مشاريع وقف التشغيل وتفكيك المنّصات في بحر الشمال ابلمملكة المتحدة 

حىت اآلن.، وبلغ الوزن اإلجمالي لمواد األجزاء العلوية اليت تم تفكيكها من منصة "براي برافو" 
أكرث من 36 ألف طن مع إعادة تدوير 95% منها.

تحّقق هذا األداء القوي على الرغم من االضطراابت المستمرة الناجمة عن الجائحة العالمية، 
اليت أثرت على توقيت بعض أنشطة وقف التشغيل وتفكيك المنّصات خالل العام. وتواصلت 

أنشطة وقف التشغيل والتفكيك مع بدء مختلف حمالت سّد اآلابر وهجرها في حقول "ترين" 
و"كورمورانت" و"إيست براي" في عام 2021.

في هولندا أّثرت المشكالت اليت واجهتها وحدة ضغط وتجفيف الغاز في أوائل عام 2021 سلبًا 
على أداء قطاع نقل النفط والغاز وتخزينهما في منشأة "برجرمري" لتخزين الغاز التابعة لرشكة 

"طاقة". وقد تم تنفيذ حّل مؤّقت في ديسمرب، ومن المقّرر تشغيل التوصيلة الجانبية الجديدة 
في يناير للمساعدة في تعزيز األداء.

تستكشف "طاقة" مشاريع مبتكرة في هولندا مثل مرشوع "بوسهيدون، وهو 
مرشوع تجرييب ألول مصنع إلنتاج الهيدروجني األخضر من المناطق البحرية في العالم 
على منصة "Q13a-A" اليت تديرها رشكة "نبتون إنرجي". يسعى المرشوع التجرييب 

إلى التكامل بني الرايح البحرية والغاز والهيدروجني، ابستخدام منصة "طاقة بي 15" 
كوسيلة لتصدير الهيدروجني المنتج )نحو 400 كجم في اليوم( في جهاز تحليل 

كهرابئي بقدرة 1 ميجاواط.

األداء
أثمرت اإلدارة القوية لألصول األوروبية في عام 2021 عن إنتاج وأداء مالي استثنائيني لهذا 
العام، حيث بلغ اإلنتاج 41.3 ألف برميل مكافئ يوميًا مقارنة بإنتاج 34.8 ألف برميل مكافئ 

يوميًا في عام 2020 - بزايدة سنوية قدرها %19.

تحّقق ذلك إلى حدٍّ كبري بفضل تحّسن أداء المحفظة، فضاًل عن تأثري زايدة حصص الملكية في 
بعض األصول، ما عّوض عن االنخفاض الطبيعي المتوّقع.

كما شهد عام 2021 تحقيق تخفيضات كبرية في النفقات اليت يمكن التحّكم فيها، بما في 
ذلك تخفيض تكاليف وقف تشغيل أصول حقل "براي"، وتحقيق وفورات في األصول التابعة 

الموجودة تحت سطح البحر، والصيانة، والزناهة، والقوى العاملة. –لكن طرأ ضغط كبري، بسبب 
ظروف السوق، على عناصر التكلفة األساسية، بما في ذلك اآلثار السلبية ألسعار صرف العمالت 

األجنبية، وارتفاع تكاليف الوقود واالنبعاثات.

تم التخفيف جزئيًا من تأثريات أسعار صرف العمالت األجنبية اليت شهدها عام 2021 ابلدخول 
في عقود مبيعات أبسعار ثابتة لالستفادة من أسعار مبيعات السلع بما يتوافق مع أسعار 

العقود اآلجلة وبرنامج التحّوط الناجح المتعّلق بسعر صرف الجنيه االسرتليين.

أدت اإلدارة القوية لألصول األوروبية 
في عام 2021 إلى إنتاج وأداء 

مالي استثنائيني لهذا العام، حيث 
بلغ اإلنتاج 41.3 مليون برميل نفط 
مكافئ يوميًا مقارنة بإنتاج 34.8 

ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في 
عام 2020 - بزايدة سنوية قدرها 

.%19

النفط والغاز  )يتبع(

لمحة عن العمليات 
التشغيلية 
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العراق
لمحة عامة

في إقليم كردستان العراق، تم تحقيق إنتاج مستقّر طوال عام 2021 في حقل "آتروش" الذي 
تديره "طاقة"، بلغ في المتوسط 38.6 ألف برميل نفط يوميًا )إجمالي(.

 وتضمنت أبرز اإلنجازات التشغيلية لرشكة "طاقة آتروش" حفر واستكمال برئ اإلنتاج 
)CK-17( وإعادة استكمال برئ اإلنتاج )CK-12( إلضافة أكرث من 4.5 ألف برميل نفط يوميًا 

إلى اإلنتاج.

األداء
حققت رشكة "طاقة أتروش" أداء ماليًا قواًي في عام 2021، مستوفية جميع األهداف 

التشغيلية بما يتماىش مع المزيانية.

في عام 2021 بلغ حجم اإلنتاج اإلجمالي 38.6 ألف برميل نفط يوميًا وبلغ حجم صافي استحقاق 
اإلنتاج 8.8 ألف برميل نفط يوميًا، مقارنة بـ 45.1 ألف برميل نفط يوميًا و10.3 آالف برميل نفط يوميًا 

على التوالي في عام 2020. وتعكس هذه األرقام الرتاجع الطبيعي، الذي عّوضه جزئيًا حجم 
اإلنتاج اإلضافي من برئ اإلنتاج )CK-17( اليت حفرت خالل العام.

حققت رشكة "طاقة أتروش" 
أداًء ماليًا قواًي في عام 2021، 

مستوفية جميع األهداف 
التشغيلية بما يتماىش مع 

المزيانية.
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الصحة 
والسالمة والبيئة 

أحرزت "طاقة" تقدمًا كبريًا 
خالل عام 2021 في تحسني 

ممارسات اإلبالغ عن الحوادث 
في كل الرشكات العاملة 

في كل القطاعات، لتوسيع 
نطاق مراقبة وإدارة مؤرّشات 

األداء الرئيسية على مستوى 
المجموعة فيما يتعلق أبنظمة 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

وبنهاية عام 2021، تحّولت رشكاتنا في كٍل من كندا، والعراق، وغانا، والهند، ورشكات التوزيع في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى االعتماد التام لنظام إفصاح إلكرتوني متكامل، ومن المقّرر أن تنضّم 

رشكة أبوظيب للنقل والتحكم )ترانسكو( ورشكاتنا في المملكة المتحدة وهولندا إلى النظام الجديد 
خالل عام 2022.

استمّر نموذج التشغيل الجديد في توجيه تحديد معايير الصحة والسالمة والبيئة من خالل توفري 
األدوات والخربة والضمانات الداعمة، ووضع منظور شامل للمخاطر. وتضّم أنشطة الصحة والسالمة 

والبيئة شبكات ولجانًا فرعية تقّدم مستوى إداري إضافي لإلرشاف والتوعية على مستوى وحدات 
العمل. وتتلقى الدعم من متخّصصني في المجال تم تعيينهم حديثًا ومن لجان الصحة والسالمة 

والبيئة الفردية في الرشكات التشغيلية.

تقّدم قوي في مجال الصحة والسالمة والبيئة في عام 2021
نعكف كل عام على تنفيذ برنامج مكّثف من األنشطة والتحسينات المنهجية للمساعدة في ضمان 

سالمة القوى العاملة والعمليات. وتضمنت المشاريع الخاصة ابلصحة والسالمة والبيئة اليت أطلقناها 
في عام 2021 ما يلي:

مثال واقعي: مرشوع "أمان":
بعد إجراء مراجعة خارجية بتكليف من وحدة أعمال الصحة والسالمة والبيئة ووحدة أعمال النقل 

والتوزيع، أطلقت "طاقة" مرشوع أمان بهدف إدخال تحسينات جديدة وتعزيز مستوايت المواءمة بني 
رشكات المجموعة. ومن المقرر االنتهاء من المرحلة األولى من الربنامج في الربع األول من عام 2022، 

وهي ترّكز على الزتام القيادة، والثقافة، والحوكمة، واألداء، وسالمة المقاولني، وإدارة المخاطر، 
وتعقد فيها من 80 جلسة تدريب. كما تم إدخال المزيد من التحسينات إلى إدارة التغيري في عام 

2021 لضمان التطبيق المنّظم للقواعد الـ 12 األساسية للسالمة اليت تنتهجها "طاقة" ضمن رشكات 
النقل والتوزيع التابعة لها.

نبذة عن أنشطة وحدة الصحة والسالمة والبيئة:
أجرينا مراجعات لعمليات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة في المغرب، والهند، مع إجراء مراجعة أخرى 

في غانا في يناير 2022. كما عملت "طاقة" على تطوير وتنفيذ برنامج السالمة السلوكية الذي يرّكز 
على السلوك القيادي الملموس لزتويد اإلدارة المحلية ابألدوات الالزمة لتبيّن ممارسات السالمة.

يوم السالمة
استضافت "طاقة" أول فعالية ليوم السالمة على مستوى المجموعة عالميًا في نوفمرب 2021، وقد 
رّكزت على رفع مستوى الوعي أبهمية سالمة العمليات وتكريم المتمزّيين في مجال السالمة ضمن 

المجموعة.

دراسة حالة

مرشوع أمان
بعد إجراء مراجعة خارجية بتكليف من وحدة أعمال الصحة والسالمة والبيئة ووحدة أعمال النقل والتوزيع، 

أطلقت "طاقة" مرشوع أمان بهدف إدخال تحسينات جديدة وتعزيز مستوايت االتساق بني رشكات 
المجموعة. ومن المقرر االنتهاء من المرحلة األولى من الربنامج في الربع األول من عام 2022، وهي ترّكز 

على الزتام القيادة، والثقافة، والحوكمة، واألداء، وسالمة المقاولني، وإدارة المخاطر، وتعقد فيها من 
80 جلسة تدريب. كما تم إدخال المزيد من التحسينات إلى إدارة التغيري في عام 2021 لضمان التطبيق 

المنّظم للقواعد الـ 12 األساسية للسالمة اليت تنتهجها "طاقة" ضمن رشكات النقل والتوزيع التابعة لها.
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الحوادث المبّلغ عنها في عام 2021
تواصل "طاقة" تحسني هياكل وعمليات اإلبالغ عن الحوادث للحصول على بيانات أكرث دقة عن 

اإلصاابت الطفيفة والحوادث الوشيكة للحّد من الحوادث وتعزيز السالمة في مكان العمل. ونتيجة 
لذلك، ارتفع معدل اإلبالغ عن الحوادث الوشيكة بنسبة 10% في عام 2021، بينما ارتفع اإلبالغ 
عن اإلصاابت الطفيفة القابلة للعالج ابإلسعافات األولية بنسبة 60%. وتعكس هذه الزايدة إلى 

حدٍّ كبري دّقة تدابري اإلبالغ اليت يتم تطبيقها على مدار العام، إلى جانب التخفيف التدريجي للتدابري 
اليت تم تطبيقها للحّد من انتشار كوفيد-19.

خالل عام 2021، تمّكنت الرشكات التشغيلية من زايدة القوى العاملة واستئناف بعض األنشطة 
الكثيفة العمالة اليت ُأرجئت من العام السابق. وتضمنت الحاالت المبلغ عنها اليت انطوت على أضرار 

برشية أو بيئية 11 إصابة مسببة لهدر الوقت و37 حالة ترّسب يجب اإلبالغ عنها. وعلى الرغم من 
ارتفاع عدد تلك الحاالت عما كانت عليه في عام 2020، فإنها بقيت دون مستوايت ما قبل الجائحة، 

اليت بلغت 19 إصابة مسببة لهدر الوقت و47 حالة ترّسب يجب اإلبالغ عنها في عام 2019.

ارتفع عدد حوادث الترّسب المسّجلة في عام 2021 بمقدار خمس حاالت مقارنة بعام 2020، 
ويعكس ذلك اإلبالغ اإلضافي لثالثة من األصول بمنطقة "براي" الكربى في عقب انتقال 

مسؤولية التشغيل إلى "طاقة". وازدادت حوادث الترّسب أيضًا بنحو 40%، وُتعزى الزايدة إلى 
حدٍّ كبري إلى حادث ترّسب كبري لغاز الميثانول في منطقة "براي". وتضمن ذلك ترّساًب كيميائيًا 

ألحد خطوط األنابيب الواقعة تحت سطح البحر ما استلزم مزيدًا من الترسيب لتنفيذ برنامج اختبار 
السالمة ابلتنسيق مع الجهة التنظيمية المعنية. وأكملت "طاقة" برنامج تكامل مع أصول منطقة 

"براي" لضمان التوافق مع معايير الصحة والسالمة والبيئة المعتمدة في المجموعة.

بقيت اتجاهات مؤرشات األداء الرئيسية لسالمة العمليات مستقّرة إلى حدٍّ كبري، في حني 
تضاعفت حوادث الحرائق مقارنة ابلسنة الماضية، حيث يتم تتبعها عن كثب لتوفري مستوايت أكرب 

من الوضوح حول أسبابها واتخاذ التدابري الوقائية.  

شهد قطاع النفط والغاز في "طاقة" في عام 2021 تسجيل سبعة حوادث مسببة لهدر الوقت 
و35 حادث ترّسب يجب اإلبالغ عنها. 

خالل عام 2021، تمّكنت 
المواقع التشغيلية من زايدة 

القوى العاملة واستئناف بعض 
األنشطة الكثيفة العمالة اليت 

أرجئت من العام السابق. 

إجمالي الحوادث في المجموعة**قطاع النفط والغاز**قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه* قطاع النقل والتوزيع  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

-------1الوفيات

0.121.100.410.661.901.480.550.41معدل اإلصاابت المسّجلة )حادث/مليون ساعة عمل(

232274119عدد الحوادث المسببة لهدر الوقت

002135313732حوادث الترّسب اليت يجب اإلبالغ عنها   

* تشري إلى األصول اليت تديرها "طاقة" فقط

** شهد العام 2021 تسجيل 3 إصاابت مسببة لهدر الوقت 5 حوادث ترسب يجب اإلبالغ عنها في األصول اليت توّلت "طاقة" تشغيلها خالل العام. 

موجز عن الصحة والسالمة والبيئة )السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021(
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شهدت العمليات في العراق إنجازًا قياسيًا بتسجيل 1000 يوم بدون حوادث مسببة لهدر 
الوقت في أبريل 2021. وتم تسجيل ما مجموعه 12 حادث ترّسب وحادثني استوجبا رعاية 

طبية في العراق خالل العام مقارنة بسبعة حوادث ترّسب وحادث واحد استوجب رعاية طبية 
في عام 2020. 

في أورواب، تم اإلبالغ عن 13 إصابة استوجبت رعاية طبية، وقع ثماٍن منها في النصف الثاني 
من عام 2021، وتم اإلبالغ عن 14 حالة ترّسب مقارنة بـ 17 حالة ترّسب مسجلة في عام 

2020. ومع ذلك، فقد تم إكمال التنفيذ اآلمن لمرشوع اإلغالق وإيقاف التشغيل لعدد 
من أصولنا في منطقة "براي" في المملكة المتحدة، وهو من أكرب برامجنا حىت اآلن، بدون 

تسجيل أي إصاابت مسببة لهدر للوقت. 

أبلغت رشكة "طاقة نورث" عن ست إصاابت استوجبت رعاية طبية، وتسعة حوادث ترّسب، 
بدون وقوع إصاابت مسببة لهدر الوقت.

 وفي قطاع النقل والتوزيع، ُسّجلت إصابتان مسببتان لهدر الوقت خالل عام 2021 مقارنة 
بثالث إصاابت مسببة لهدر الوقت في عام 2020. ولم يتم اإلبالغ عن أي حوادث ترّسب. 

ومن أبرزها وفاة أحد المقاولني في فرباير2021 نتيجة انهيار جدار الخندق أثناء مّد خط 
األنابيب. وعلى إثر ذلك وضعنا تدابري لمعالجة األسباب الشائعة وتعزيز إدارة المخاطر بما في 

ذلك إنشاء برامج السالمة السلوكية، وتعزيز إدارة المقاولني، وتنفيذ عمليات تدقيق ترّكز 
على السالمة، ومشاركة الدروس المستفادة من الحوادث.  

وفي قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه، ُسّجل حادثان مسببان لهدر الوقت وحالتا ترّسب 
خالل عام 2021. 

في قطاع النقل والتوزيع، سّجلت 
إصابتان هادرتان للوقت خالل عام 
2021 مقارنة بثالث إصاابت هادرة 
للوقت في عام 2020. ولم يتم 

اإلبالغ عن أي حوادث ترّسب. 

الصحة 
والسالمة والبيئة 
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اإلدارة البيئية ومراقبة االنبعاثات والحّد منها
تلزتم "طاقة" أبن تكون عضوًا فاعاًل في الجهود الوطنية لخفض االنبعاثات في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، بما في ذلك المبادرة االسرتاتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 
عام 2050. في عام 2021، شاركنا في آليات وضع مستهدفات الحكومة اإلماراتية بشأن 

التغرّي المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، مثل فريق التغرّي المناخي إلمارة أبوظيب، 
وبرنامج المرّسعات الحكومي، والحوار الرفيع المستوى بشأن الطاقة، ومؤتمر األطراف 

 .)COP26(

كما رشعت "طاقة" في إجراء مراجعة عالمية شاملة السرتاتيجيتنا البيئية، بما في 
ذلك إرشادات قياس غازات الدفيئة السابقة والحالية، وأدوات اإلبالغ، وخطوط األساس 

المرجعية لالنبعاث، واليت ساهمت في تطوير االسرتاتيجية البيئية العالمية لرشكة "طاقة" 
واسرتاتيجية مجموعة "طاقة". وشملت المراجعة: 

•  مراجعات بيئية عالمية وتحليل الثغرات لنظام اإلدارة البيئية للمجموعة وشهادة اعتماد 
.)ISO14001( معيار اإلدارة البيئية اآليزو

•  وضع خط األساس المرجعي النبعاثات غازات الدفيئة المعتمد في ""طاقة"، وتطوير نهج 
قياس مساهمة كل رشكة في انبعاثات المجموعة، ووضع خريطة طريق ترشيد الطاقة. 

تجمع أداة اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة، اليت تستخدمها جميع الرشكات العاملة 
وغري المدارة، البيانات الخاصة ابالنبعاثات المصنفة تحت النطاقني األول والثاني )كاالنبعاثات 
المبارشة الناشئة عن أنشطة اإلنتاج أو التوليد أو التوزيع، واالنبعاثات غري المبارشة الناتجة 

عن توليد الطاقة اليت نشرتيها(. ونسعى إلى توسيع نطاق هذه األداة بمرور الوقت 
لتشمل مجموعة أكرث تنّوعًا من المجاالت ومؤرّشات األداء الرئيسية المتعلقة ابلبيئة. لمزيد 

من المعلومات عن جهود االستدامة في الرشكة، يرجى الرجوع إلى أحدث تقاريرنا حول 
االستدامة.  

https://bit.ly/TAQASustainabilityReport

توّقعات عام 2022 
تعزتم "طاقة" في عام 2022 االستفادة من الزخم 
المكتسب خالل عام 2021 لدفع مسرية تقّدمنا نحو 

تحقيق هدفنا الطموح الجتناب الحوادث في بيئة العمل. 
وتشمل األنشطة الرئيسية:

•   تطوير ونرش معايير جديدة للصحة والسالمة والبيئة 
في المجموعة.

•   تنفيذ االسرتاتيجية وخريطة الطريق البيئية اليت 
تهدف إلى تعزيز نظام إدارة البيئة في "طاقة".

•   إدخال تحسينات على قياس انبعاثات غازات الدفيئة 
واإلبالغ عنها، بما في ذلك األدوات.

•   تنفيذ برامج االتصال والمشاركة اليت تتضمن إقامة 
فعالية مخصصة ألسبوع السالمة في كل رشكاتنا 

العالمية.

•   إتمام المراجعات اليت تم إجراؤها في قطاع النقل 
والتوزيع، وينتظر إجراء مراجعات مستقلة ألنظمة 

الصحة والسالمة والبيئة في قطاعي توليد الكهرابء 
وتحلية المياه والنفط والغاز للمساعدة في تحديد 

جوانب التحسني المستمر ذات األولوية. ابإلضافة إلى 
ذلك، من المقّرر بدء المراحل التالية من مرشوع "أمان" 

في قطاع النقل والتوزيع خالل العام الجاري.

•   وضع مجموعة من مؤرّشات األداء الرئيسية البيئية 
الجديدة الخاصة ابإلبالغ ضمن المجموعة وفقًا ألفضل 

معايير اإلبالغ المعمول بها في مجال االستدامة. 
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كوادرنا
البرشية

تؤّدي الكوادر البرشية في "طاقة" 
دورًا محوراًي في نمّونا ونجاحنا. 

ولذلك، فإننا نسعى إلى توفري بيئة 
آمنة ومتنّوعة ومجزية لموظفينا عرب 
محفظة أعمالنا العالمية لتمكينهم 

من التقّدم واالزدهار. وتهدف 
اسرتاتيجية الموارد البرشية في 

المجموعة إلى زايدة رىض الموظفني 
وتعزيز قدراتهم لتحفزي النمّو 

المستمر لمجموعة "طاقة" والحفاظ 
على أدائها القوي والمتمزّي. 

وتشكل اسرتاتيجية الموارد البرشية بركائزها الثالث إدارة المواهب، والثقافة المؤسسية، 
واألداء، البوصلة اليت تقود أهدافنا ومبادراتنا لجعل "طاقة" المكان المفضل للعمل. 

وقد تمت الموافقة على هيكل تنظيمي جديد في عام 2021، بما في ذلك استحداث وظيفة 
جديدة لتطوير األعمال في مقر "طاقة" الرئييس، وهو ما يدعم بشكل مبارش طموحاتنا 

االسرتاتيجية للنمو.

ونظرًا لتأثري "كوفيد-19"، فإن صحة وسالمة موظفينا ظّلت على رأس أولوايتنا في عام 
2021. وقد عملنا مع الرشكات العاملة في وحدات أعمالنا األساسية لضمان استمرارية 

األعمال، وحماية وتحفزي موظفينا في نفس الوقت. وأدخلنا خيارات عمل مرنة، بما في ذلك 
العمل من المزنل. ودعمنا المديرين في مساعيهم إليجاد حلول تضمن سالمة ورفاهية 

موظفيهم فيما يعملون على تحقيق أهداف العمل في بيئة تتسم ابلتعاون والعمل 
الجماعي. 

وفيما استمرت القيود المفروضة على الـسفر المتعّلق ابألعمال، أتاحت تقنيات ومنصات 
االتصال الجديدة لموظفي "طاقة" الفرصة للتواصل والتنسيق عرب القنوات الرقمية. 

إعداد كوادر ماهرة
استحوذت جهود التدريب والتطوير على حزّي كبري من اهتمام وتركزي المجموعة في عام 
2021، ألهميتها البالغة في إدارة المواهب، واليت بدورها تشكل أحد محاور اسرتاتيجية 

الموارد البرشية الهادفة إلى إعداد قدرات برشية مؤهلة لمواكبة متطلبات واتجاهات 
المستقبل. واستفدنا في عام 2021 من العديد من المنصات إلتاحة الدورات التدريبية عرب 

اإلنرتنت، بما في ذلك الدورات المهنية المخصصة. وفي نهاية العام، زاد عدد ساعات التدريب 
على 90 ألف ساعة في جميع رشكات المجموعة.

ابإلضافة إلى صقل مهارات مواردنا البرشية، تلزتم "طاقة" بتدريب الجيل القادم من المهنيني، 
حيث قمنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإعادة إطالق برنامج تدريب الخريجني في مايو 

2021 تحت اسم "إطالق" لكي يكون بمثابة منصة انطالق للخريجني اإلماراتيني من ذوي 
المؤهالت األكاديمية المتمزّية نحو مسرية مهنية واعدة داخل المجموعة.

يدعم برنامج "إطالق" أهداف إمارة أبوظيب لتوفري فرص التدريب والعمل للمواهب اإلماراتية، 
وتزويد الخريجني الجدد ابلمهارات اليت يحتاجون إليها للنجاح في البيئات المهنية. وقد ضمت 
الدفعة األولى من الخريجني 95 متدراًب، وتم تعيينهم بعد تخّرجهم من الربنامج بنجاح في 

مايو 2021 في وظائف مختلفة ضمن رشكات "طاقة" في دولة اإلمارات. وانطلقت الدفعة 
الثانية من الربنامج في الربع الرابع من عام 2021 تمهيدًا لتوظيفهم في عام 2022. 
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القوة من خالل التنوع والشمولية
تلزتم "طاقة" ببناء قوى عاملة تتسم ابلتنّوع والشمولية. وتفخر المجموعة أبن كوادرها البرشية تضّم 

موظفني ينتمون ألكرث من 62 جنسية. كما نعمل ابستمرار على تعزيز مستوايت التوطني في كافة مجاالت 
العمل ومستوايته. وفي نهاية العام 2021، شّكل المواطنون اإلماراتيون نسبة 51.53% من إجمالي 

الموظفني في المّقر الرئييس لرشكة "طاقة" والرشكات التشغيلية التابعة لها في دولة اإلمارات. 

وفي نهاية ديسمرب 2021، بلغ عدد موظفينا 6,906 موظف يعملون بدوام كامل في محفظة رشكاتنا 
العالمية، وال يشمل ذلك الموظفني الذين يعملون في األصول اليت ال تديرها "طاقة". وقد عّينت "طاقة" 587 

موظفًا جديدًا في عام 2021. 

دعم الموظفني من خالل التحسني المستمر 
تعتمد "طاقة" في قياس نجاح أداء الموارد البرشية على مجموعة متنّوعة من المعايير، بما في ذلك نتائج 

استبيان المشاركة ومؤرّش والء الموظفني، اليت يتم تتّبعها ابستمرار لتحديد المؤرّشات الرئيسية اليت 
تساعد في تشكيل خطط أنشطة الموظفني في المجموعة.

بلغ معدل استجابة الموظفني في استبيان المشاركة الذي أجرته الرشكة 86% في عام 2021، بزايدة 
قدرها 5% مقارنة بعام 2020. وتراجع معدل مشاركة الموظفني اإلجمالي نقطة واحدة إلى %67، 
بينما انخفض معدل والء الموظفني إلى 69% مقارنة بـ 74% للعام المايض. وأظهر االستبيان تحّسنًا 

ملموسًا في مستوايت الوعي لدى الموظفني في المجموعة إزاء ممارسات السالمة والتنّوع والتسامح 
واالستجابة لجائحة "كوفيد-19". كما عكس االستبيان وعي الموظفني ابسرتاتيجية "طاقة" الجديدة وقيمها 

المؤسسية. ومع ذلك، تم تحديد العديد من فرص التحسني الممكنة في مجاالت تقدير الموظفني، والتوازن 
بني العمل والحياة، وجودة الحياة، والتمكني. 

تنعكس هذه النتائج وتطّبق من خالل التحسينات على سياساتنا وإجراءاتنا ومبادراتنا، ابإلضافة إلى تصميم 
برامج تقدير جديدة لتكريم موظفينا في المجموعة ومكافأتهم. 

جدول التنّوع والشمولية في مجموعة "طاقة" 
عدد الدولة

الموظفني 
بدوام كامل

الموظفون 
المغادرون

نسبة 
مشاركة 

المرأة

نسبة اإلناث 
فى المناصب 

القيادية

28%*26%21921 اإلماراتالمقر الرئييس

27%25%1,56590اإلماراترشكة العني للتوزيع

0%20%1,83635 اإلماراترشكة أبوظيب للتوزيع

15% 15%49**1,100اإلماراترشكة أبوظيب للنقل والتحكم )ترانسكو(

0%25%80اإلماراترشكة "أبوظيب لخدمات الطاقة"

2%4%43***69اإلماراترشكة "المرفأ للطاقة"

40%4%4954المغربمحطة "الجرف األصفر"

9%6%1341الهند"طاقة نيفيلي"

11%10%781غانا"تاكورادي"

12%15%1571العراق"طاقة أتروش"

0%20%81011المملكة المتحدة"طاقة براتاني"

14%19%1222هولندا "طاقة إنرجي"

43%40%3132كندا"طاقة نورث"

* مناصب ضمن اإلدارة العليا 
** ال يشمل نقل 125 موظفًا في مركز نقل األحمال من رشكة "ترانسكو" إلى رشكة مياة وكهرابء اإلمارات 

*** يعكس مغادرة الموظفني لرشكة "المرفأ للطاقة" بسبب إيقاف تشغيل المصنع. 

توّقعات عام 2022 
تشمل أولوايت الموارد البرشية لعام 

2022 إجراء مراجعة كاملة لكل من:

•   تدريب المواهب، ونقل الموظفني لشغل 
أدوار وظيفية مختلفة، وتخطيط التعاقب 

الوظيفي في المناصب الهامة

•   المبادرات اليت تستهدف تعزيز المشاركة، 
والتنّوع، والشمول.

•   السياسات واإلجراءات لضمان التوافق 
مع أفضل ممارسات السوق وترشيعات 

التوظيف الجديدة. 
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المسؤولية
المجتمعية

تلزتم مجموعة "طاقة" الزتامًا 
راسخًا بمسؤوليتها المؤسسية 

تجاه المجتمعات اليت تنشط فيها، 
وتدير برنامجًا شاماًل ألنشطة 

المسؤولية االجتماعية، يركز 
على تحفزي التغيري اإليجابي ضمن 

مناطق عملياتنا وخارجها. في عام 
2021، ساهمت برامج المسؤولية 

المجتمعية االستباقية اليت تبّنتها 
"طاقة" في ثماني دول في تعزيز 

المبادرات البيئية والمجتمعية.

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
تضمنت أنشطة المسؤولية االجتماعية للمقر الرئيىس لـ"طاقة" في دولة اإلمارات تقديم 

الدعم لهيئة المساهمات المجتمعية "معا" اليت تأسست تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع - 
أبوظيب. 

فقد تربعت "طاقة" بمبلغ 30 ألف درهم لمؤسسة "معًا" لمساعدتها في دعم األطفال 
األيتام في إمارة أبوظيب بما في ذلك: 

•  التعليم: اإلعانات المدرسية

•  االستقاللية: السكن واألثاث 

•   الدعم العام: اإلعانات واألنشطة والنفقات الطبية وصيانة المباني

وشاركت "طاقة" في برنامج "شجرة الخمسني" لزراعة 50 ألف شجرة قرم في جزيرة الُجبيل 
على مساحة تعادل 21 ملعب كرة قدم. إضافة إلى التربع للربنامج بمبلغ 200 ألف درهم 

إماراتي، وقد شارك موظفو "طاقة" في زراعة أشجار القرم، اليت ستساهم في التخفيف من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 615 طنًا سنواًي عند وصول األشجار إلى مرحلة النضج. 

واحتفااًل ابليوم الوطين الخمسني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، عقدت رشكة أبوظيب 
للتوزيع التابعة لمجموعة "طاقة"، رشاكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 

اإلنسانية لتقديم 31,900 درهم إماراتي لدعم المواطنات اللواتي يسهمن في الحفاظ على 
التقاليد الثقافية في مجاالت الحرف اليدوية والطبخ. وفي إطار هذا الدعم، أتيح لسبع سيدات 

إماراتيات استعراض مهاراتهن في فعاليتني منفصلتني في اليوم الوطين لنرش الوعي 
بتقاليد وعادات دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

  كندا 
تلزتم "طاقة نورث" بدعم المجتمعات اليت تعمل فيها. ومن منطلق الزتامها هذا، تربعت 

الرشكة بمبلغ 20 ألف دوالر كندي )58,130 درهمًا إماراتيًا( لمختلف المالجئ المجتمعية 
والربامج المدرسية وبنوك الطعام خالل عام 2021. 

وواصلت "طاقة نورث" تقديم الدعم في عام 2021 لربنامج "ستارز"، وهو خدمة إسعاف 
جوي توفر الرعاية الطبية الطارئة عن ُبعد ونقل المرىض المصابني بجروح خطرية. ويوفر "ستارز" 
أيضًا خدمة المراقبة عن بعد لموظفينا الميدانيني من خالل مركز اتصاالت الطوارئ، الذي يمثل 

مبادرة أخرى تحظى بدعمنا سنواًي. 

كما تربعت الرشكة بمبلغ 20 ألف دوالر كندي )58,130 درهمًا إماراتيًا( لمركز الصحة النفسية 
لألطفال واليافعني في مستشفى ألربتا لألطفال، الذي يوفر الدعم والعالج لليافعني الذين 

يعانون من مشاكل نفسية. ودعمت الرشكة أيضًا منافسة "الهوكي لمساعدة المرّشدين"، 
اليت تهدف إلى جمع الترّبعات لصالح المؤسسات اإلنسانية اليت تدعم الكنديين المرّشدين. 

وجمعت المنافسة 13 ألف دوالر كندي )37,785 درهمًا إماراتيًا( في عام 2021. 

شملت المبادرات الخريية األخرى اليت ساهمت فيها "طاقة نورث" حدثًا سنواًي لجمع الترّبعات 
نظمته جمعية الرسطان الكندية لدعم أبحاث رسطان الثدي، حيث جمع في عام 2021 مبلغ 

37 ألف دوالر كندي )107,542 درهمًا إماراتيًا(. 
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  غانا
الصحة وجودة الحياة من الركائز األساسية ألنشطة المسؤولية المجتمعية اليت تلزتم بها 

"طاقة" في غانا. وكان أبرز مبادرات الرشكة في هذا السياق في عام 2021 تجديد جناح 
العمليات في مستشفى "أكسيم" الحكومى، الذى ُأنئش في عام 1925 وأضيفت له غرفة 
عمليات في عام 1963، وهو بحاجة إلى إصالحات عاجلة إذ لم يخضع ألي تجديدات منذ أكرث من 

30 عامًا. 

تضمنت عملية التجديد توسيع المنشأة الحالية ودعم رشاء المعدات الطبية الحديثة ابلتربع 
بمبلغ 50 ألف دوالر أمريكي )183,650 درهمًا إماراتيًا( لتعزيز الخدمات الطبية الصحية 

المقّدمة ألهالي منطقة "أكسيم" العليا والسفلى. وشمل التجديد أيضًا توسيع جناح 
العمليات، بما في ذلك إضافة جناح تخصص جراحي آخر وجناحني للتعافي لتلبية االحتياجات 

الطبية للمرىض المحليني بشكل أفضل. 

وقدمت "طاقة غانا" 56 ألف دوالر أمريكي )205,688 درهمًا إماراتيًا(، من خالل مبادرات 
المسؤولية المجتمعية األخرى الهادفة لدعم المجتمعات المحلية، لتمويل عدد من المشاريع 

في مجاالت التعليم والبنية التحتية المدنية واألنشطة الخريية في عام 2021. 

  الهند 
في عام 2021، دعمت "طاقة الهند" العديد من مشاريع المسؤولية المجتمعية، بما في 

ذلك أعمال خطوط أنابيب توزيع مياه الرشب في قرية أومانجاالم بتكلفة 300 ألف روبية 
هندية )14,822 درهمًا إماراتيًا(، وتركيب آلة لرتكزي األكسجني في مستشفى فريودها 

تشاالم الحكومي بقيمة 190 ألف روبية هندية )9,387 درهمًا إماراتيًا(، وبناء سور لمركز 
الصحة العامة بقيمة 1.45 مليون روبية هندية )71,644 درهمًا إماراتيًا(، وتوفري مكّيفات هواء 

لقاعة التدريب بمركز المجتمع المحلي بقيمة 100 ألف روبية هندية )4,941 درهمًا إماراتيًا(. 

وثمة مشاريع أخرى قيد التنفيذ تشمل تشييد طرق وتركيب خزانات مياه وإنشاء آابر وتحسني 
المدارس والمكتبات في مواقع مختلفة. 

  العراق
للحّد من معّدالت الترّسب من المدرسة بسبب الصعوابت المالية للعائالت في منطقة 

"أتروش"، قامت رشكة "طاقة العراق" بتمويل توفري الحقائب المدرسية والقرطاسية لتوزيعها 
على طالب 26 مدرسة في أكتوبر 2021. وشمل ذلك توزيع 4,600 حقيبة ظهر بتكلفة 

62,014 دوالر أمريكي )227,777 درهمًا إماراتيًا( في قضاء شيخان، وفي قضاء جمانكي 
بمنطقة العمادية.

ونظرًا إلى األزمات المالية المتعّددة اليت واجهتها الحكومة المحلية منذ عام 2014 
والتحّدايت الماثلة أمام تزويد المدارس بحاجتها من الكريوسني، طّورت "طاقة" مرشوع توزيع 

الكريوسني للحّد من القطع المزتايد لألشجار الستخدام خشبها كوقود للتدفئة. وقد تلقت كل 
مدرسة من المدارس الـ 26 في المنطقة حوالي 40 لرتًا من الكريوسني لكل غرفة من الغرف 

الدراسية وغرف اإلدارة بإجمالي 13,400 لرت بلغت كلفتها 7,236 دوالر أمريكي )26,580 
درهمًا إماراتيًا(.

قدمت "طاقة غانا" 56 ألف دوالر 
أمريكي )205,688 درهمًا إماراتيًا(، 

من خالل مبادرات المسؤولية 
المجتمعية األخرى الهادفة لدعم 

المجتمعات المحلية، لتمويل عدد 
من المشاريع في مجاالت التعليم 
والبنية التحتية المدنية واألنشطة 

الخريية في عام 2021. 
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تقدم "طاقة المغرب" تموياًل سنواًي 
لصالح مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان  

قدره 25 ألف دوالر أمريكي )91,825 
درهمًا إماراتيًا(. 

  المغرب
واصلت "طاقة المغرب" دعم جهود مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان في عام 2021 

لتوفري رعاية صحية مجانية وعالية الجودة للمجتمعات في المناطق النائية. ويتم تقديم 
هذه الخدمات الطبية عرب وحدة طبية متنّقلة متعّددة التخّصصات ومدعومة ابلفرق الطبية 

والفرق المساندة من مستشفى الشيخ زايد.

وقّدمت الرشكة الرعاية لمركبة طبية في عام 2021 ألمراض العيون، وخاصة جراحات 
إعتام عدسة العني، وذلك للتغلب على القيود الصحية في النصف األول من العام. وقد 
خدم الربنامج 1,146 مستفيدًا في عام 2021 من خالل 173 عملية جراحية لعالج إعتام 

عدسة العني، و500 استشارة في طب وجراحة العيون، و300 فحص للعيون، و173 من 
المستلزمات الطبية، وذلك بتكلفة بلغت 150 ألف دوالر أمريكي )550,950 درهمًا إماراتيًا( 

سنواًي. 

كما تدعم "طاقة المغرب" المؤسسة المغربية للطالب، وهي جمعية غري ربحية تمّكن 
خريجات المدارس الثانوية الموهوابت من المجتمعات الفقرية من متابعة الدراسات 

الجامعية ودخول سوق العمل. وحىت اآلن، قامت الرشكة برعاية خمس طالبات في مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والرايضيات. ويشمل الربنامج الذي تبلغ مدته خمس سنوات منحة 

دراسية كاملة ابإلضافة إلى اإلقامة والنقل واألدوات الدراسية وبرامج التوجيه وتنمية 
المهارات الشخصية وورش عمل للتوظيف. وتقدم "طاقة المغرب" تموياًل سنواًي لصالح 

المؤسسة قدره 25 ألف دوالر أمريكي )91,825 درهمًا إماراتيًا(. 

  هولندا
في عام 2021، خّصصت "طاقة هولندا" 50 ألف يورو )208,810 درهمًا إماراتيًا( من 

خالل صندوق طاقة الثقافي كتمويل لدعم 20 مبادرة فنية وثقافية محلية، بما في ذلك 
مبلغ إضافي قدره 10 آالف يورو )41,762 درهمًا إماراتيًا( لتعزيز الوعي حول الطاقة في 

المدارس االبتدائية في مقاطعة شمال هولندا، حيث يوجد مقر "طاقة".

المسؤولية
المجتمعية
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  المملكة المتحدة
يشارك الموظفون بفاعلية في برامج المسؤولية المجتمعية ويتخذون مبادرات استباقية لصالح 
مؤسسة "طاقة" الخريية من خالل تنظيم فعاليات لجمع الترّبعات في مكان العمل والمشاركة 
في تحدايت فردية وجماعية لجمع الترّبعات. وفي عام 2021، جمع موظفو "طاقة" أكرث من 10 

آالف جنيه إسرتليين )49,703 درهمًا إماراتيًا( لصالح مؤسسة " آبر نسِستزي" اليت فازت بجائزة 
أفضل مؤسسة خريية للعام في المملكة المتحدة، وهي تدعم العائالت المحتاجة في "أبردين 

وأبردينشاير".

ابإلضافة إلى جمع الترّبعات القائمة على أنشطة الموظفني، ترّبعت "طاقة" في المملكة المتحدة 
بمبلغ إضافي قدره 56,500 جنيه إسرتليين )281,316 درهمًا إماراتيًا( لدعم العديد من المبادرات 

المحلية، بما في ذلك: 

•   برنامج التواصل مع المجتمعات التابع لمبادرة الغذاء المجتمعية في الشمال الرشقي. وتهدف 
إلى تمويل رشاء مستودع متنّقل للمؤن الغذائية، يتيح إيصال أكرث من 500 طن من الطعام 

لألرس واألفراد المحتاجني. )بلغت قيمة مساهمتنا 6 آالف جنيه إسرتليين أو 29,871 درهمًا 
إماراتيًا(. 

•   الربنامج التعليمي التابع لمؤسسة "رِفر دي ترست"، الذي استفاد منه أكرث من 850 شخصًا من 
فئة الشباب منذ أبريل 2021. )بلغت قيمة مساهمتنا 10 آالف جنيه إسرتليين أو 49,703 درهمًا 

إماراتيًا(.  

•   مبادرة مركز "أبردين للعلوم" لدعم برنامجني في النادي الهنديس التابع له، شارك فيهما أكرث 
من 200 مستفيد من الفئات الشابة إلى جانب عائالتهم ومقّدمي الرعاية لهم )بلغت قيمة 

مساهمتنا 4 آالف جنيه إسرتليين أو 19,881 درهمًا إماراتيًا(. 

•   ورش عمل "آب سيف" للتوعية ابلسالمة ألكرث من 2,000 طفل حول مواضيع ترتاوح من السالمة 
في المطبخ والمزنل، والحرائق إلى الصحة النفسية والسالمة على الطرق والسكك الحديدية 
واالستخدام اآلمن لشبكة اإلنرتنت. )بلغت قيمة مساهمتنا 7 آالف جنيه إسرتليين أو 34,792 

درهمًا إماراتيًا(. 

•   مركز "أكواريوم ماكداف مارين"، حيث ساهمنا في دعم جهوده لرقمنة معارضه وإدارة "نادي 
ُحماة البحر" لألطفال لتعليم األطفال عن الموائل البحرية المحلية والتهديدات البيئية. )بلغت قيمة 

مساهمتنا 5 آالف جنيه إسرتليين أو24,851 درهمًا إماراتيًا(. 

•   مركز "غراي هوب ابي"، حيث ساهمنا في دعم افتتاح المركز في يناير 2022، وإطالق برنامج 
العضوية اإللكرتونية وإنتاج أفالم "غراي هوب ستوريز". )بلغت قيمة مساهمتنا 10 آالف جنيه 

إسرتليين أو 49,703 درهمًا إماراتيًا(. 

•   مؤسسة "بروجيكت سريش"، اليت تدعم الشباب الذين يعانون من صعوابت التعّلم الكتساب 
مهارات وخربات إضافية تؤّهلهم إلى دخول سوق العمل. وقمنا برعاية 12 متدراًب جديدًا في برنامج 

التدريب الداخلي الذي تجريه المؤسسة لمدة عام واحد. )بلغت قيمة مساهمتنا 2,500 جنيه 
إسرتليين أو 12,446 درهمًا إماراتيًا(. 

•   برنامج التحدي الهنديس "Go4Set" الذي أجرته مؤسسة " إلكرتونيكس سِكلز" في المملكة 
المتحدة لمدة 10 أسابيع. )بلغت مساهمتنا 2,000 جنيه إسرتليين أو 9,957 درهمًا إماراتيًا(.

•   مبادرة "ستم إن ذا ابرك" اليت تتيح لألفراد من جميع األعمار المشاركة في األنشطة العلمية اليت 
يتم تنفيذها في المجتمعات المحلية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات. 

)بلغت مساهمتنا 10 آالف جنيه إسرتليين أو 49,703 درهمًا إماراتيًا(. 

في عام 2021، جمع موظفو 
"طاقة" أكرث من 10 آالف جنيه 

إسرتليين )49,703 درهمًا إماراتيًا( 
لصالح مؤسسة " آبر نسِستزي" اليت 

فازت بجائزة أفضل مؤسسة خريية 
للعام في المملكة المتحدة، وهي 
تدعم العائالت المحتاجة في أبردين 

وأبردينشاير. 
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األداء المالي 
للمجموعة 
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البيئة
التشغيلية

شهد عام 2021 تحّسنًا في ظروف السوق على خلفية تخفيف قيود "كوفيد-19"، ما أدى 
إلى تعاٍف اقتصادي، وزايدة عالمية في الطلب على الطاقة والمياه، وارتفاع أسعار السلع 

األساسية، ومن بينها أسعار النفط والغاز.

ترتكز أعمال توليد الكهرابء وتحلية المياه في "طاقة" على إطار تنظيمي شّفاف وعقود 
رشاء طويلة األجل، تساهم في المتوّسط أبكرث من 85% من إجمالي إيرادات المجموعة 

وأرابحها قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء. فإن معظم عملياتنا غري 
مكشوفة لمخاطر السوق، بما في ذلك تكاليف المدخالت وأحجام المخرجات.

شكل قطاع النفط والغاز لدينا ابقي إيرادات المجموعة وأرابحها قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء، حيث تتوزع عمليات االستكشاف واإلنتاج بنسبة 40% تقريبًا من 
النفط الخام و60% من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. ويتعرض هذا القطاع من 

أعمالنا لتقلبات أسعار السلع، صعودًا وهبوطًا، وقد استفاد بشكل كبري من انتعاش أسعار 
النفط والغاز في عام 2021.

ويرتبط إنتاج النفط في "طاقة" إلى حّد كبري ابلمعيار القيايس العالمي، "برنت"، حيث بلغ 
متوّسط أسعار اإلنتاج المحّققة في عام 2021 لكل من النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى 
مستوى له منذ أكرث من خمس سنوات. وقد تجاوز الطلب العالمي على النفط حجم اإلنتاج 
خالل عام 2021، ويعزى ذلك في الغالب إلى تخفيضات "أوبك" وحلفائها من خارج المنظمة 

)أوبك بلس( على إنتاج النفط الخام، ما أدى إلى ارتفاع األسعار.

وقد تقلبت أسعار الغاز الطبيعي على مدار العام، مع ارتفاع األسعار الفورية شبه القياسية 
في أوائل عام 2021 وبلوغها الذروة في أكتوبر. ويتم إنتاج ما يقرب من 90% من الغاز 

الطبيعي لرشكة "طاقة" في غرب كندا ويباع في السوق المحلية بناًء على مؤرش أّسعار 
الغاز الفورية من رشكة "ألربتا" للطاقة )AECO(. وقد كانت األسعار اليت حّققتها "طاقة" من 
بيع إنتاجها من الغاز الطبيعي أعلى بنسبة 60% تقريبًا في المتوسط في عام 2021 مما 

كانت عليه في عام 2020.

كما أن هناك اتجاهني إضافيني يؤثران على أعمالنا وهما الرتكزي العالمي المزتايد على تغرّي 
المناخ ونمّو االستثمار في قطاع الطاقة النظيفة. وكالهما يعّزز طموحات دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في مجال تحقيق الحياد الكربوني ويمثالن فرصة لرشكة "طاقة". وتسعى 
اسرتاتيجيتنا لعام 2030 إلى جعل "طاقة" رشكة مرافق رائدة منخفضة الكربون في دولة 

اإلمارات وخارجها، ما ينسجم مع الطموحات الوطنية للدولة حيث الزتمت "طاقة" مؤخرًا 
بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

أسعار "طاقة" المحّققة للنفط:

:2021 
64.23 دوالرًا أمريكيًا / برميل

:2020 
35.74 دوالرًا أمريكيًا / برميل

أسعار "طاقة" المحققة للغاز:

:2021 
4.78 دوالر أمريكي / مليون 

وحدة حرارية بريطانية

:2020 
2.08 دوالر أمريكي / مليون 

وحدة حرارية بريطانية
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ترتكز أعمال توليد الكهرابء وتحلية 
المياه في "طاقة" على إطار تنظيمي 
شّفاف وعقود رشاء طويلة األجل، 
تساهم في المتوّسط أبكرث من 
85% من إجمالي إيرادات المجموعة 
وأرابحها المعّدلة قبل اقتطاع الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء.
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لمحة عن 
األداء

يعكس األداء المالي لرشكة "طاقة" لعام 2021 تركزي وقوة وطموح مجموعة قوية ذات عوائد 
جذابة ومستدامة. ونحن نواصل الوفاء بتعهداتنا للمساهمني بتحقيق أفضل قيمة ممكنة 
لهم، حيث أوىص مجلس اإلدارة بتوزيع أرابح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي عن عام 

2021، بما يتماىش مع سياستنا المعلنة لتوزيع األرابح.

مّكن األداء التشغيلي القوي العام عرب قطاعات أعمالنا الثالثة من تقليص حجم المديونية 
في مزيانيتنا العمومية بفضل التدّفقات النقدية القوية. فقد انخفض معدل المديونية من 4.2 

إلى 2.9، وذلك بفضل خفض الدين وتّحسن األرابح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء، وهو ما يعزى بشكل رئييس إلى ارتفاع أسعار السلع.

وخالل عام 2021، ارتفعت إيرادات "طاقة" بنسبة 5% مدفوعًة بشكل أسايس ابرتفاع أسعار 
السلع في قطاع النفط والغاز. وارتفعت األرابح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء بنسبة 23%، ما يعكس بشكل أسايس ارتفاع اإليرادات وتحّسن الدخل من الرشكات 
الزميلة والذي قابله جزئيًا ارتفاع المصاريف.

وبشكل عام، زاد صافي دخل مجموعة "طاقة" أبكرث من الضعف إلى 6.0 مليار درهم إماراتي 
مقارنة بـ 2.8 مليار درهم إماراتي في عام 2020.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 26% في عام 2021 مدفوعة ابالستثمار في قطاع 
النقل والتوزيع، بينما انخفض إجمالي الدين من 76 مليار درهم إماراتي إلى 65 مليار درهم 

إماراتي، ما يعكس السداد المجدول لديون المشاريع وانخفاضًا قدره 7.5 مليار درهم إماراتي 
في إجمالي الديون المؤسسية.

النقل والتوزيع
حّقق قطاع النقل والتوزيع أداًء ثابتًا طوال عام 2021، حيث زادت اإليرادات بنسبة 5% وارتفع 

صافي الدخل بنحو %13.

وتعزى هذه األرقام بشكل أسايس إلى ارتفاع تعريفات التوريد ابلجملة ابإلضافة إلى الموافقة 
التنظيمية على اإليرادات المرتبطة بمشاريع تخزين البطارايت اليت تم تنفيذها سابقًا.

توليد الكهرابء وتحلية المياه
شهدت إيرادات قطاع توليد الكهرابء وتحلية المياه انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة %28 

مقارنة بعام 2020. وتعكس النسبة األخرية بنودًا لمرة واحدة وغري متكّررة أدت إلى زايدة 
صافي الدخل في عام 2020 ما أظهر انخفاضًا في عام 2021.

النفط والغاز
ارتفعت إيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 78% ما يعكس إلى حدٍّ كبري الزايدة في أسعار البيع 

المحّققة إلنتاج "طاقة" من النفط والغاز وزايدة مستوايت اإلنتاج. وبلغ صافي الدخل للقطاع 2.2 
مليار درهم إماراتي للعام 2021 نتيجًة لهذا التّحسن في األسعار، مقابل خسارة في العام 

السابق نتيجة احتساب مخصصات انخفاض القيمة بسبب تأثري جائحة "كوفيد-19" وما تسببت به 
من انخفاض حاّد في أسعار السلع.

بشكل عام، زاد صافي دخل 
مجموعة "طاقة" أبكرث من الضعف 

إلى 6.0 مليار درهم إماراتي 
مقارنة بـ 2.8 مليار درهم إماراتي 

في عام 2020.
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 مجموعة 
"طاقة"

اإليرادات
)مليون درهم إماراتي(

 45,690

41,151

 صافي الدخل 
)حصة طاقة؛ مليون درهم إماراتي(

 5,960

2,788

األرابح قبل إحتساب الفوائد والضرائب 
 واالستهالك واإلطفاء 

)مليون درهم إماراتي(

19,740

16,004

النقل 
والتوزيع

قاعدة األصول المنّظمة
)مليون درهم إماراتي(

77,389

80,135

اإليرادات
)مليون درهم إماراتي(

25,928

24,659

األرابح قبل إحتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك اإلطفاء 

)مليون درهم إماراتي(

8,362

7,863

توليد الكهرابء 
وتحلية المياه

معدل التوافر التقين على صعيد 
 عمليات "طاقة" العالمية )%(

%92.3

%93.9

اإليرادات
 )مليون درهم إماراتي(

 12,337

12,314

األرابح المعدلة قبل إحتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 )مليون درهم إماراتي(

7,686

7,669

النفط
والغاز

اإلنتاج
)ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا(

 122.4

118.0

اإليرادات
)مليون درهم إماراتي(

7,425

4,178

األرابح قبل إحتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

)مليون درهم إماراتي(

4,173

733

األداء
المالي

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

األداء المالي لعام 2021

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية

59  التقرير السنوي 2021



60



الحوكمة واألداء 
المؤسيس 
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مجلس
اإلدارة

سعادة/ محمد حسن 
السويدي

رئيس مجلس اإلدارة

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2019، وانُتخب لمنصب 

رئيس مجلس اإلدارة في عام 
2020

المسرية المهنية والخربات:

يشغل سعادة/ محمد حسن 
السويدي منصب الرئيس 

التنفيذي لرشكة “القابضة” 
)ADQ(، المملوكة لحكومة 
أبوظيب، واليت تمتلك حصصًا 

في رشكات تعمل ضمن 
قطاعات تنموية مختلفة في 
اإلمارة، من ضمنها مؤسسة 

أبوظيب للطاقة. كما يشغل 
منصب رئيس مجلس اإلدارة 

في رشكة "مياه وكهرابء 
اإلمارات"، وهو عضو مجلس 
إدارة غري تنفيذي في رشكة 

"أدنوك للتوزيع"، وعضو 
في مجالس اإلدارة لكٍل من 

مؤسسة اإلمارات للطاقة 
النووية، ورشكة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم، وصندوق 
معاشات ومكافآت التقاعد 

إلمارة أبوظيب.

وكان السويدي قد عمل سابقًا 
في رشكة مبادلة لالستثمار 

)مبادلة( لفرتة زمنية امتدت 
ألكرث من 10 أعوام، شغل 
خاللها مناصب عديدة، كان 

آخرها رئيس وحدة المعادن 
والتعدين.

المؤهالت األكاديمية:

السويدي حاصٌل على شهادة 
البكالوريوس في المحاسبة 

من جامعة اإلمارات العربية 
المتحدة.

سعادة/ سعيد مبارك 
الهاجري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2011، وانُتخب لمنصب 

نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
عام 2020

المسرية المهنية والخربات:

يتمتع سعادة/ سعيد مبارك 
الهاجري بخربة مهنية تزيد عن 

26 عامًا قضاها في العمل 
في مجال الشؤون المالية 

الدولية، وهو يشغل حاليًا عددًا 
من المناصب منها، نائب رئيس 

مجلس اإلدارة في الرشكة 
اإلسالمية العربية للتأمني 

)سالمة(، وعضو مجلس 
إدارة غري تنفيذي في جامعة 

“إنسياد”، إلى جانب منصبه 
كمدير تنفيذي في جهاز 

أبوظيب لالستثمار.

المؤهالت األكاديمية:

الهاجري حاصٌل على شهادة 
البكالوريوس في إدارة األعمال 

من كلية “لويس أند كالرك” في 
الوالايت المتحدة األمريكية، 
كما تخرج من برنامج التعليم 

التنفيذي في كلية “هارفارد 
لألعمال”، وهو محلل مالي 

معتمد.

معالي/ سيف محمد 
الهاجري

عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2020 

المسرية المهنية والخربات:

تقلَّد معالي/ سيف محمد 
الهاجري سابقًا منصب رئيس 
دائرة التنمية االقتصادية في 

إمارة أبوظيب، حيث تولى 
مسؤولية اإلرشاف على 

تنفيذ االسرتاتيجية االقتصادية 
لإلمارة، وإلى جانب هذا 

المنصب، شغل عضوية المجلس 
التنفيذي في اإلمارة. وقبل 
تعيينه رئيسًا لدائرة التنمية 

االقتصادية في عام 2017، 
شغل منصب الرئيس التنفيذي 

لكلٍّ من مجلس التوازن 
االقتصادي، ورشكة “توازن 

القابضة” منذ عام 2008. وكان 
الهاجري قد شارك في وضع 

وتنفيذ العديد من المبادرات 
الرئيسية لحكومة أبوظيب، 

إضافة إلى شغله عضوية 
مجالس اإلدارة في رشكات 

رائدة حكومية وشبه حكومية 
خالل مسريته المهنية الطويلة، 

بما فيها الرشكة القابضة 
العامة “صناعات”، ومركز 

أبوظيب الوطين للمعارض.

المؤهالت األكاديمية: 
الهاجري حاصٌل على شهادة 

البكالوريوس في إدارة األعمال 
واالقتصاد من كلية “لويس آند 

كالرك” في الوالايت المتحدة 
األمريكية.

خليفة سلطان السويدي
عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2020

المسرية المهنية والخربات:

يشغل خليفة سلطان 
السويدي منصب الرئيس 

التنفيذي لمجموعة المحافظ 
االستثمارية في رشكة 

القابضة )ADQ(، لقطاعات 
المرافق والصناعات، والخدمات 

اللوجستية، واألغذية، والزراعة.

إضافة إلى ذلك، يتولى 
السويدي منصب رئيس مجلس 

اإلدارة في الرشكة القابضة 
العامة “صناعات”، حيث يرشف 

على أدائها، إلى جانب إدارة 
الرشكات التابعة لها. كما 

يشغل مناصب متعددة أخرى، 
منها رئيس مجلس اإلدارة في 
مجموعة “أغذية”، ونائب رئيس 

مجلس اإلدارة في “موانئ 
أبوظيب”، وعضو مجلس إدارة 

رشكة “مياه وكهرابء اإلمارات”.

وقبل توليه المناصب الحالية، 
تقلَّد السويدي مناصب متعددة 

لدى رشكات رئيسية في 
إمارة أبوظيب وكان بني تلك 
المناصب، المدير التنفيذي 

لقطاع التكرير والبرتوكيماوايت 
في رشكة مبادلة لالستثمار 
)مبادلة(، والرئيس التنفيذي 

ابإلنابة لرشكة أبوظيب الوطنية 
للكيماوايت )كيماوايت(.

المؤهالت األكاديمية:

السويدي حاصٌل على درجة 
الماجستري التنفيذي في 

إدارة األعمال بدرجة “امتياز” 
من جامعة زايد، وشهادة 

البكالوريوس في إدارة األعمال 
تخصص تسويق، من جامعة 

والية كاليفورنيا في الوالايت 
المتحدة األمريكية.

سعادة/ خالد عبد الله الماس
عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2014

المسرية المهنّية والخربات:

يشغل خالد عبد الله الماس 
منصب عضو مجلس إدارة 

تنفيذي في رشكة “آي ماس 
لالستثمارات”، وهي رشكة 

استثمار قابضة متخصصة 
في االستشارات المصرفية 
االستثمارية واالستثمارات 

المبارشة والذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا المالية. كما 

يشغل منصب عضو مجلس 
إدارة تنفيذي في رشكة “آي 
تك لالستشارات الهندسية”، 

المتخصصة في حلول وتصميم 
نماذج معلومات البناء، كما أنه 
عضو مجلس إدارة في كلٍّ من 

رشكة أبوظيب للخدمات الصحية 
)صحة(، ومراكز التشخيص 

المتقدمة “كيور”.

المؤهالت األكاديمية:

الماس حاصٌل على شهادة 
البكالوريوس في اإلدارة من 

جامعة “ماريلهريست” في 
الوالايت المتحدة األمريكية.
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سالم سلطان الظاهري
عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2011 

المسرية المهنية والخربات:

يشغل سالم سلطان الظاهري 
حاليًا منصب نائب مدير في جهاز 

أبوظيب لالستثمار، حيث تقلَّد 
عدة مناصب منذ انضمامه إلى 
الجهاز في عام 1993. إضافة 

إلى ذلك، يشغل الظاهري 
مناصب عديدة منها، عضو 

مجلس إدارة رشكة “االتحاد 
للمعلومات االئتمانية”، وعضو 
في لجان التدقيق لدى كلٍّ من 

صندوق معاشات ومكافآت 
التقاعد إلمارة أبوظيب، ورشكة 
برتول أبوظيب الوطنية )أدنوك(، 

وجهاز اإلمارات لالستثمار، 
والمجلس األعلى للبرتول 
)أدنوك(، ورشكة اإلمارات 

لالتصاالت )اتصاالت(، والهيئة 
العامة للمعاشات والتأمينات 

االجتماعية.

المؤهالت األكاديمية: 
الظاهري حاصٌل على شهادة 

البكالوريوس في المحاسبة 
من كلية “مرتوبوليتان ستيت” 

في دينفر، الوالايت المتحدة 
األمريكية، وهو محاسب 

قانوني معتمد.

منصور محمد الُمال
عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2021 

المسرية المهنية والخربات:

يشغل منصور محمد الُمالَّ 
منصب العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي في مجموعة “ايدج”.

وابإلضافة إلى ذلك، يشغل 
عضوية مجالس اإلدارة في عدٍد 
من الرشكات والجهات الرئيسية 

في إمارة أبوظيب منها، 
“موانئ أبوظيب”، ومجموعة 

“االتحاد للطريان”، وسوق 
“أبوظيب العالمي”.

وقبيل ذلك، تقلد الُمالَّ منصب 
الرئيس التنفيذي لوحدة 

االستثمارات البديلة والدمج 
واالستحواذ في رشكة 

“القابضة” )ADQ(، حيث تولى 
مسؤولية اإلرشاف على 

كافة عمليات الرشكة في 
مجاالت الدمج واالستحواذ 

واالستثمارات البديلة. وقبل 
انضمامه إلى “القابضة” 

)ADQ(، عمل الُمالَّ في رشكة 
مبادلة لالستثمار )مبادلة( على 

مدى 15 عامًا تقلَّد خاللها 
عددًا من المناصب بما فيها، 

الرئيس المالي لقطاع البرتول 
والبرتوكيماوايت، والرئيس 

المالي لرشكة “مبادلة للبرتول”.

المؤهالت األكاديمية:

الُمالَّ حاصٌل على شهادة 
بكالوريوس العلوم في 

إدارة األعمال تخصص ُنُظم 
المعلومات من جامعة والية 

“بورتالند” الحكومية في 
الوالايت المتحدة األمريكية.

حمد الحمادي
عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2021 

المسرية المهنية والخربات:

يتمتع حمد الحمادي بخربة 
تمتد ألكرث من 15 عامًا في 

قطاع المياه والكهرابء في 
إمارة أبوظيب. ويشغل حاليًا 
منصب مدير إدارة المحفظة 

االستثمارية في رشكة 
“القابضة” )ADQ(، المملوكة 

لحكومة أبوظيب، واليت تمتلك 
حصصًا في رشكات تعمل ضمن 

قطاعات تنموية مختلفة في 
اإلمارة.

وإلى جانب ذلك، يشغل 
الحمادي عدة مناصب منها، 

رئيس مجلس اإلدارة في 
مؤسسة أبوظيب للطاقة، 

وعضو مجلس إدارة إرشافي 
غري تنفيذي في رشكة “طاقة 

المغرب”، وعضو مجلس إدارة 
في كلٍّ من رشكة أبوظيب 

لخدمات الصرف الصحي، ورشكة 
“مياه وكهرابء اإلمارات”، 

و”تعزيز”، و”نبيل لألغذية”. وقد 
تقلد سابقًا عضوية مجلس 

إدارة رشكة “إس إم إن ابور”، 
وهي رشكة مساهمة عامة 

متخصصة بتوليد الكهرابء 
وُمدرجة في السوق المالي 
في سلطنة ُعمان. كما عمل 

سابقًا في رشكة مبادلة 
لالستثمار )مبادلة(، حيث تولى 
فيها عددًا من المناصب، وفي 

مجموعة “كاراليل”.

المؤهالت األكاديمية:

الحمادي حاصٌل على شهادة 
البكالوريوس في المحاسبة من 

كليات التقنية العليا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

جاسم حسني أحمد ثابت
عضو مجلس اإلدارة 

انُتخب لعضوية مجلس اإلدارة 
في عام 2019 

المسرية المهنية والخربات:

يشغل جاسم حسني ثابت منصب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
والعضو المنتدب في رشكة 

أبوظيب الوطنية للطاقة )طاقة( 
منذ يوليو 2020. وكان قد انُتخب 

لالنضمام إلى مجلس إدارة 
“طاقة” في عام 2019، ويتمتع 

بخربة حافلة في قطاع المياه 
والكهرابء تمتد ألكرث من عقدين.

وقبل توليه لمنصبه الحالي في 
“طاقة”، تقلَّد جاسم منصب 

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لمؤسسة أبوظيب 

للطاقة، حيث قاد محفظة 
الرشكة من األصول العاملة عرب 

مختلف مراحل سلسلة القيمة 
لدعم عملية التحّول في قطاع 

المياه والكهرابء في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. كما 

شغل قبل ذلك، منصب الرئيس 
التنفيذي للرشكة الوطنية 

للتربيد المركزي )تربيد(، حيث 
حقق نجاحًا ملحوظًا في زايدة 

الطاقة اإلنتاجية وتحقيق النمو 
في اإليرادات.

ويشغل جاسم عضوية مجلس 
اإلدارة في كلٍّ من مجموعة 

“االتحاد للطريان”، وغرفة تجارة 
وصناعة أبوظيب، و”موانئ 

أبوظيب”.

المؤهالت األكاديمية:

جاسم حاصٌل على شهادة 
البكالوريوس في الهندسة 

الميكانيكية من جامعة “سانت 
مارتن” في الوالايت المتحدة 

األمريكية.
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اإلدارة
التنفيذية

جاسم حسني ثابت
الرئيس التنفيذي والعضو 

المنتدب

يشغل جاسم حسني ثابت 
منصب الرئيس التنفيذي 

للمجموعة والعضو المنتدب 
لرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة( منذ يوليو 2020، 
وتمتد خربته في قطاع المياه 

والكهرابء ألكرث من عقدين، 
وكان قد انُتخب لالنضمام إلى 

مجلس إدارة رشكة “طاقة” 
في عام 2019.

وقبيل انضمامه إلى رشكة 
“طاقة”، تولى جاسم منصب 

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لمؤسسة أبوظيب 

للطاقة، حيث قاد عملية تحقيق 
النمو من خالل االستفادة من 

محفظة أصول الرشكة ودعم 
عملية التحّول في قطاع المياه 

والكهرابء في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وقبل ذلك، 

شغل منصب الرئيس التنفيذي 
للرشكة الوطنية للتربيد 

المركزي )تربيد(، حيث نجح في 
تنفيذ برنامج توسيع الطاقة 

االستيعابية للرشكة وتحقيق 
النمو في اإليرادات.

ويشغل جاسم عضوية مجلس 
اإلدارة في كٍل من غرفة تجارة 

وصناعة أبوظيب ومجموعة 
االتحاد للطريان وموانئ أبوظيب.

المؤهالت األكاديمية:

ويحمل جاسم درجة 
البكالوريوس في الهندسة 

الميكانيكية من جامعة “سانت 
مارتن” في الوالايت المتحدة 

األمريكية.

ستيفن ريدلينغتون
المدير التنفيذي المالي

يشغل ستيفن ريدلينغتون 
منصب الرئيس المالي لرشكة 

أبوظيب الوطنية للطاقة )طاقة( 
منذ يوليو 2020، وقبل التحاقه 

ابلرشكة، عمل ريدلينغتون 
في منصب الرئيس التنفيذي 

لالستثمار في مؤسسة 
أبوظيب للطاقة. وتقّلد ستيفن 

سابقًا عددًا من المناصب 
في كٍل من رشكة “بريتش 

برتوليوم”، و”تي إن كي-بي 
بي”، والرشكة الوطنية للتربيد 

المركزي )تربيد(، حيث شغل في 
األخرية منصب الرئيس المالي.

المؤهالت األكاديمية:

ريدلينغتون حائز على درجة 
الماجستري في االقتصاد من 

كلية “سانت أنتوني” بجامعة 
أكسفورد، ودرجة البكالوريوس 

في االقتصاد والرايضيات من 
جامعة ساسكس في المملكة 

المتحدة.

غاريث وين
رئيس تنفيذي, االتصال 

المؤسيس

يشغل غاريث وين منصب 
رئيس االتصال المؤسيس في 

مجموعة “طاقة” منذ العام 
2021، حيث يرشف على كافة 

األنشطة الداخلية والخارجية 
المتعلقة ابالتصال المؤسيس 

والعالقات العامة والشؤون 
الحكومية والمسؤولية 

المجتمعية في المجموعة.

يتمتع غاريث بخربة تمتد ألكرث 
من عقدين من الزمن شغل 
خاللها مناصب قيادية في 
مجال االتصال المؤسيس 

لدى عدد من رشكات الطاقة 
العالمية، وكان آخرها مدير 
االتصال في جمعية النفط 

والغاز في المملكة المتحدة، 
الرائدة في قطاع النفط والغاز. 
وقبل ذلك، شغل غاريث مناصب 
قيادية في كٍل من رشكة “إي 

دي إف إنرجي”، و”إف تي آي 
كونسلتنغ”.

المؤهالت األكاديمية:

يحمل غاريث بكالوريوس 
العلوم في األحياء الدقيقة 

والتكنولوجيا الميكروبية 
مع مرتبة الرشف من جامعة 

“وارويك”.

عمر عبدالله الهاشمي
المدير التنفيذي لشبكات 

النقل والتوزيع    

يشغل عمر عبدالله الهاشمي 
منصب المدير التنفيذي لوحدة 

أعمال النقل والتوزيع في 
رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة( منذ يوليو 2020، 
وتشمل مسؤولياته اإلرشاف 

على أصول ورشكات النقل 
والتوزيع ضمن المحفظة 

المتنوعة لـ “طاقة”.

وقبل انضمامه إلى “طاقة”، 
شغل الهاشمي منصب المدير 

التنفيذي إلدارة األصول في 
مؤسسة أبوظيب للطاقة، حيث 

اضطلع بدور قيادي في وضع 
خطط التحّول وتعزيز هيكلية 

المؤسسة وحوكمتها. وقبل 
ذلك، تقّلد عددًا من المناصب 

في كٍل من رشكة االتحاد 
للطريان، ورشكة مبادلة 

لالستثمار )مبادلة(.

المؤهالت األكاديمية:

الهاشمي حائز على درجة 
الماجستري في إدارة األعمال 

من كلية لندن لألعمال، ودرجة 
الماجستري في الهندسة 

الميكانيكية من جامعة جورج 
واشنطن.

فريد العولقي
الرئيس التنفيذي ألعمال 

توليد الطاقة

يشغل فريد العولقي منصب 
المدير التنفيذي لوحدة أعمال 

توليد الطاقة في رشكة 
أبوظيب الوطنية للطاقة )طاقة( 

منذ يونيو 2020، حيث يتوّلى 
إدارة وتطوير قطاع توليد 

الطاقة ابلرشكة في الدول اليت 
تنترش فيها عملياتها. 

وقبل ذلك شغل العولقي 
منصب نائب رئيس أّول في 

قطاع النفط والغاز في رشكة 
مبادلة لالستثمار )مبادلة(. 

حيث شغل مناصب مختلفة 
تنوعت بني العمليات إلى تطوير 

األعمال، واالستثمار وإدارة 
األصول.

المؤهالت األكاديمية:

العولقي حائز على درجة 
الماجستري في القيادة 

واالسرتاتيجية من كلية 
لندن لألعمال، إلى جانب درجة 

الماجستري في هندسة البرتول 
من جامعة “إمربايل كوليدج 

لندن”. وهو أيًضا حائز على جائزة 
من أكاديمية ساندهريست 

العسكرية الملكية.
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فرانكو بولو
الرئيس التنفيذي ألعمال 

النفط والغاز

يشغل فرانكو بولو منصب 
المدير التنفيذي لوحدة 
أعمال النفط والغاز في 
رشكة أبوظيب الوطنية 

للطاقة )طاقة( منذ يوليو 
2020، ويمتلك أكرث 

من 30 عامًا من الخربة 
التنفيذية في مجال 

التنقيب واإلنتاج، حيث عمل 
سابقًا في منصب نائب 

الرئيس التنفيذي لوحدة 
أعمال التنقيب واإلنتاج في 

منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ في رشكة “إيين”، 
رشكة الخدمات المتكاملة 

في مجال الطاقة.

المؤهالت األكاديمية:

بولو حائز على درجة 
الماجستري ودرجة 
البكالوريوس في 

الجيولوجيا من جامعة 
بولونيا اإليطالية.

ستيفني واكرل
مدير إدارة المخاطر 
والتدقيق الداخلي

يشغل ستيفن واكرل 
منصب مدير إدارة المخاطر 

والتدقيق الداخلي في 
رشكة أبوظيب الوطنية 

للطاقة )طاقة( منذ شهر 
يوليو 2020، وتشمل 

مسؤولياته مهمة 
اإلرشاف والتقييم 

لعمليات وأعمال الرشكة 
وخططها من حيث إدارة 

المخاطر. وشغل قبل 
ذلك عددًا من المناصب 

القيادية المماثلة لدى 
كٍل من مؤسسة أبوظيب 

للطاقة، ورشكة “بريتيش 
برتوليوم”.

المؤهالت األكاديمية:

واكرل حائز على درجة 
البكالوريوس في التجارة، 

ويحمل شهادة في 
الدراسات العليا بمجال 

المحاسبة من جامعة كيب 
تاون.

محمد عدنان رشفي
رئيس الشؤون القانونية 
وأمني رس مجلس اإلدارة

يشغل محمد عدنان رشفي 
منصب رئيس الشؤون 

القانونية وأمني رس مجلس 
اإلدارة في رشكة أبوظيب 
الوطنية للطاقة ش.م.ع. 
)طاقة(، حيث يرشف على 

وحدات الشؤون القانونية، 
والحوكمة، واألخالقيات 

المهنية وااللزتام والشؤون 
التنظيمية في المجموعة 

منذ يوليو 2020. 

وقبل ذلك شغل منصب 
المستشار القانوني العام 

في مؤسسة أبوظيب 
للطاقة ش.م.ع، اليت التحق 

بها بعد مسرية مهنية 
امتدت لما يقارب 12 عاًما 

قضاها في وحدة الشؤون 
القانونية واالمتثال في 

رشكة مبادلة لالستثمار 
)مبادلة(، حيث أرشف بشكل 

مبارش على عدٍد من صفقات 
الدمج واالستحواذ الرئيسية 

ومشاريع تطوير المرافق 
ومعامالت أخرى ضمن 

قطاعات األعمال المرافق، 
والصناعة، والمؤسسات 

المالية. وقبل ذلك، أمىض 
عدة سنوات من العمل لدى 

مكتب المحاماة العالمي 
“كليفورد تشانس” في كٍل 

من دبي ولندن.

المؤهالت األكاديمية:

رشفي ُمجاٌز لممارسة 
القانون كمحاٍم من قبل 

المحكمة العليا في إنجلرتا 
وويلز، وهو حائٌز على 

دبلوم الدراسات العليا 
في الممارسة القانونية 

من كلية القانون في 
لندن، وكذلك شهادة 

البكالوريوس في القانون 
)مع مرتبة الرشف( من 

جامعة وستمنسرت، لندن.

نويل عون
المدير التنفيذي لوحدة 

االسرتاتيجية

يشغل نويل عون منصب 
المدير التنفيذي لوحدة 

االسرتاتيجية في رشكة 
أبوظيب الوطنية للطاقة 

)طاقة(، حيث يقود عمليات 
تطوير اسرتاتيجية الرشكة 

ونموذجها التشغيلي، 
ابإلضافة إلى تنسيق 

االسرتاتيجيات عرب وحدات 
أعمال الرشكة.

شغل عون قبل ذلك 
منصب مدير االسرتاتيجّية 

العامة وتطوير األعمال 
لدى “طاقة” منذ مارس 

2018. وقبل انضمامه إلى 
“طاقة”، تقّلد عون عددًا 

من المناصب القيادية في 
رشكة “شنايدر إلكرتيك”، 

و”بوز آند كو”.

المؤهالت األكاديمية:

عون حائز على درجة 
الماجستري في إدارة 

األعمال من جامعة 
“إنسياد”، إضافة إلى 

درجة ماجستري العلوم 
في الهندسة الكهرابئية 

وهندسة الحواسيب من 
المدرسة العليا للهندسة 

في بريوت.

كريستيان جورج
المدير التنفيذي 

لوحدة عمليات الدمج 
واالستحواذ

يشغل كريستيان جورج 
منصب المدير التنفيذي 

لوحدة عمليات الدمج 
واالستحواذ في “طاقة” 

منذ أغسطس 2021. 
ويتولى من خالل منصبه 

اإلرشاف على تطوير 
اسرتاتيجيات االستثمار 

في “طاقة” وعمليات 
الدمج واالستحواذ في 

محفظة المجموعة.

وسابقًا، شغل جورج منصب 
رئيس قسم معامالت 

الرشكات في رشكة 
“أرامكو” السعودية، حيث 

قاد التحول في قطاعات 
التنقيب واإلنتاج، والتكرير 

والبرتكيماوايت. وقبل 
ذلك، شغل منصب مدير 
االسرتاتيجية والتطوير 

المؤسيس في مجموعة 
“الشعييب” في المملكة 

العربية السعودية، 
حيث قاد عملية تطوير 

اسرتاتيجية المجموعة.

المؤهالت األكاديمية:

جورج يحمل شهادة 
البكالوريوس في 

المحاسبة والمالية من 
جامعة كينغستون بلندن، 

وشهادة المحاسبني 
.)ACA( المعتمدين

نبيل المصعيب
رئيس الموارد البرشية

يشغل نبيل المصعيب 
منصب رئيس الموارد 
البرشية في “طاقة” 

منذ أغسطس 2021، 
حيث يقود جهود 

التطويراالسرتاتيجي 
للموارد البرشية والخدمات 
المساندة ابعتبارها عوامل 
رئيسية لتحقيق طموحات 

“طاقة” في النمو.

ويمتلك المصعيب خربة 
تمتد لعرشين عامًا شغل 

خاللها مناصب إدارية 
متعددة في قطاعات 

النفط والغاز، والعقارات، 
والسياحة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، 
كان آخرها منصب الرئيس 

التنفيذي للموارد البرشية 
في رشكة أبوظيب للنقل 

والتحكم “ترانسكو”، وقبل 
ذلك تولى منصب المدير 

التنفيذي للموارد البرشية 
واالتصال المؤسيس في 
مؤسسة أبوظيب للطاقة.

المؤهالت األكاديمية:

المصعيب حائز على درجة 
الماجستري في إدارة 

األعمال التنفيذية العالمية 
من جامعة “إنسياد”، 

ودبلوم في اإلدارة من 
كلية “جدج” لألعمال 
بجامعة “كامربيدج” 

في المملكة المتحدة، 
والبكالوريوس في 

الهندسة الكهرابئية من 
جامعة اإلمارات العربية 

المتحدة.
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يشكل الزتام مجموعة طاقة تجاه أصحاب المصلحة الركزية األساسية لتحقيق اسرتاتيجيتها، ورؤيتها، ورسالتها، وقيمها المؤسسية. ويدرك مجلس إدارة 
طاقة )الُمشار إليه فيما يلي بـ "المجلس"(، ابعتباره العبًا رئيسيًا في عملية تحقيق القيمة، أّن للحوكمة الرشيدة أهمية ابلغة في مضاعفة إمكانية اإلسهام 

في التنمية االقتصادية واالجتماعية والحفاظ على القدرة التنافسية وبناء مستقبل مستدام للمجموعة على المدى البعيد.

وفي العام 2021، ابدر المجلس إلى اعتماد دليل الحوكمة المؤسسية، الذي يحدد إطار عمل الحوكمة الخاص بمجموعة طاقة، بما في ذلك الرشكات التابعة 
لها. وابلنظر إلى عمليات طاقة وهيكليتها المؤسسية والتنظيمية، يقوم إطار عمل الحوكمة المؤسسية للمجموعة على أربع ركائز أساسية تسهم 

مجتمعة في دعم نهجها الذي يهدف إلى تحقيق رؤية المجموعة وأهدافها وتعزيز االلزتام بقيمها والحرص المستمّر على تحديد فرص تعزيز قدراتها 
المرتبطة ابلحوكمة.

الحوكمة
المؤسسية

ركائز إطار الحوكمة المؤسسية

 القيادة 
 واالسرتاتيجية

•  فلسفة الحوكمة المؤسسية

•   اإلرشاف على المجلس 
وحوكمته

•   حوكمة االسرتاتيجية 
واالستدامة

•   حوكمة الرشكات التابعة 
للمجموعة

•   تفويض الصالحيات وقرارات 
اإلدارة

إدارة أصحاب المصلحة 
 والمساهمني

•   مصالح أصحاب المصلحة

•   حقوق المساهمني

•   عالقات المستثمرين 
وإرشاكهم

 بيئة الرقابة 
 الداخلية

•   الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة

•   قواعد األخالقيات المهنية 
وااللزتام

•   الرقابة الداخلية على إعداد 
التقارير المالية

•   إدارة المخاطر

•   وثائق الحوكمة وتطبيقات 
األعمال

•   التدقيق الداخلي

•   التدقيق الخارجي

 بروتوكول االتصال 
 ورفع التقارير

•   التواصل مع أصحاب المصلحة

•   المسؤولية المجتمعية 
للرشكة

•   إعداد التقارير 

1234
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األخالقيات المهنية وااللزتام
نطمح في "طاقة" إلى تحقيق القيمة المالية للمساهمني في المجموعة، ونحرص في الوقت نفسه على تقديم الخدمات 

ألصحاب المصلحة على نحو مسؤول يتوافق مع قواعد األخالقيات المهنية.

وتتمثل مهمة وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام في مجموعة "طاقة" بنرش ثقافة عمل موّحدة وقوية ومتالحمة وترسيخها 
على نطاق المجموعة، وذلك من خالل إطار عمل يهدف إلى الحّد من المشاكل المرتبطة ابألخالقيات المهنية وااللزتام والكشف 

عنها واالستجابة لها. وترفع هذه الوحدة تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، ولديها صالحيات التواصل المبارش مع 
المجلس للتعامل مع المسائل ذات الصلة بشكل مستقل ورسي.

منع

•   قواعد األخالق والسلوك 
المهين

•  السياسات واإلجراءات

•  التدريب والتوعية

كشف

•  تقييم المخاطر

•  الضوابط

•  المراقبة

•  التحقيق

•  خط المساعدة

استجابة

•  اإلجراءات التصحيحية

•  اإلجراءات التأديبية

فلسفة الحوكمة المؤسسية

المعاملة العادلة لجميع المساهمني )بمن فيهم األقلية 
من حملة األسهم و/أو المساهمني األجانب(.

المساواة
اإلفصاح عن معلومات جوهرية بدقة تامة وفي الوقت 

المناسب للجهات المعنية.

الشفافية واإلفصاح العادل

تحّدد اإلدارة العليا التوّجه العام وتضمن المتابعة من 
خالل اإلرشاف الفّعال والمراقبة المستمّرة والتقييم.

المسؤولية
ضمان إدارة المخاطر بفعالية ووجود نظام يحدد الضوابط، 
مع الفصل بني مختلف الواجبات وتحمل كل مدير تنفيذي 

مسؤولية أفعاله أو تقاعسه عن العمل.

المساءلة
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في العام 2021، قامت وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام بإعادة صياغة قواعد األخالقيات 
والسلوك المهين إلى جانب تسع سياسات رئيسية، وأعلنت عن قواعد السلوك المهين 

الخاّصة برشكاء األعمال ابللغتني اإلنجلزيية والعربية. 

وقد أصدرت كذلك قواعد األخالقيات والسلوك المهين بصيغ متعّددة يسهل استخدامها، 
بما في ذلك صيغة الواقع االفرتايض لتجربة متكاملة تضمن تبادل الدروس المستفادة بطرق 

فّعالة قائمة على المشاركة والتفاعل. وتقديرًا لنهج عملنا المبتكر، حازت وحدة األخالقيات 
المهنية وااللزتام في "طاقة" على جائزة "المكتب األكرث ابتكارًا" في مجال األخالقيات المهنية 

Law.( وااللزتام للعام 2021 من المنّصة اإلعالمية القانونية الرائدة في المملكة المتحدة
com(، ضمن حفل توزيع الجوائز القانونية في منطقة الرشق األوسط للعام 2021 في إطار 

أسبوع القانون في المملكة المتحدة.

تتواصل وحدة األخالقيات المهنية وااللزتام استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز فعالية أعماله، 
بما فيها خط مساعدة مستقل ال يكشف عن هوية المتصل ومتاح ألصحاب الشأن الداخليني 

والخارجيني )helpline.taqa.com(. ولتعزيز قدرته على أن يكون أكرث استباقية في تحديد 
مخاطر االمتثال والتخفيف من حدتها، تستخدم الوحدة تحليالت البيانات للمساعدة في تحديد 

أي مجاالت أو مناطق يجب الرتكزي عليها.

وابعتبارها رشيكًا اسرتاتيجيًا ألصحاب المصلحة في مجموعة طاقة، تعمل وحدة األخالقيات 
المهنية وااللزتام بشكل مبارش مع وحدات األعمال التابعة للمجموعة وتوفر لها تدريبًا 

مخّصصًا يليب مختلف متطلباتها. وقد أطلقت بنجاح تدريبًا شاماًل على مستوى المجموعة 
فيما يتعلق ابألخالقيات المهنية وااللزتام في العام 2021.

 تقارير حوكمة الرشكات والوثائق األخرى ذات الصلة ابلحوكمة في مجموعة "طاقة" متوفرة على الموقع اإللكرتوني:  
 www.taqa.com/corporate-governance-framework

 صفحة األخالقيات المهنية وااللزتام وقواعد األخالقيات والسلوك المهين متوفرة على الموقع اإللكرتوني:
  /https://www.taqa.com/ethics-compliance

حازت وحدة األخالقيات المهنية 
وااللزتام في "طاقة" على جائزة 

"المكتب األكرث ابتكارًا" للعام 2021 
من المنّصة اإلعالمية القانونية الرائدة 

 )Law.com( في المملكةالمتحدة
في إطار أسبوع القانون في المملكة 

المتحدة.

الحوكمة
المؤسسية
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 تعمل وحدة األخالقيات 
المهنية وااللزتام بشكل مبارش 
مع وحدات األعمال التابعة 
للمجموعة ويوفر لها تدريبًا 
مخّصصًا يليب مختلف متطلباتها. 
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تّم تصميم نظام إدارة المخاطر 
في مجموعة "طاقة" لتوفري 

إطار عمل موّحد لتحديد المخاطر 
وتقييمها واالستجابة لها، 
ابإلضافة إلى إدارة المخاطر 

ومراقبتها واإلبالغ عنها 
بفعالية، بدءًا من وحدات األعمال 

واألقسام ووصواًل إلى الفريق 
اإلداري ومجلس اإلدارة.

يحّدد نظام وإطار عمل إدارة المخاطر في 
"طاقة" نهجنا من خالل:

•   فهم بيئة المخاطر واعتماد طريقة لتحديد 
المخاطر وتقييمها على نحو فّعال

•   تحليل طرق االستجابة المناسبة وتأكيدها 
واختيار التدابري إلدارة المخاطر

•   مراقبة ومراجعة المخاطر المحّددة لتحديد 
فّعالية طرق إدارتها وتقييم اإلجراءات 

األخرى المناسبة

•   رفع التقارير حول المخاطر وطرق إدارتها 
إلى الجهات الداخلية المعنية

إدارة المخاطر
المؤسسية

يعتمد التنفيذ الفّعال لنظام وإطار عمل إدارة 
المخاطر في مجموعة "طاقة" على ثالثة 

مستوايت من األنشطة:

•   عمليات مستمّرة لتحديد وإدارة ومراجعة 
المخاطر عرب مختلف وحدات األعمال وجهات 

األعمال واألقسام

•   إجراء مراجعات منظمة وإعداد تقارير خالل 
المراحل الرئيسية لعمليات وظيفية محّددة، 

مثل التخطيط ومراجعات األداء واتخاذ 
القرارات االستثمارية

•   اإلرشاف الدوري على المخاطر وطرق 
إدارتها عرب وحدات األعمال وجهات األعمال 
واألقسام وعلى مستوى الفريق اإلداري 

ومجلس اإلدارة

يساعد فريق إدارة المخاطر في "طاقة" على تضمني هذه المستوايت الثالثة من األنشطة 
والمحافظة على نظام وإطار عمل إدارة المخاطر، ويسّهل عمليات تطوير وتحليل ومراجعة 

ملف مخاطر الرشكة.
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نموذج المستوايت الثالثة إلدارة المخاطر

أما في المستوى الثاني، فتكون العمليات الوظيفية المحّددة، مثل عمليات وظيفية تقع 
ضمن إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي فيما يتعّلق بمسائل المخاطر وضمن الشؤون القانونية 

فيما يتعّلق بمسائل األخالقيات واالمتثال، مرتبطة بوضع السياسات واإلجراءات وتوفري التوجيه 
واألدوات والخربات الالزمة لدعم الخط األول إدارة المخاطر.

وفي المستوى الثالث، يجري توفري دراسات مستقلة حول فّعالية إدارة المخاطر في إطار 
نظام الرقابة الداخلية من خالل برنامج يحظى ابألولوية للتدقيق الداخلي.

تكون وحدات األعمال واألقسام، ابعتبارها في المستوى األول، مسؤولة عن إدارة 
المخاطر والحفاظ على بيئة رقابية فّعالة والتحّقق من فّعالية األنشطة.

1

2

3
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فئات المخاطر
تحرص مجموعة "طاقة" على إجراء مراجعات سنوية للمخاطر على مستوى مختلف وحدات األعمال واألقسام، مع الحصول على الدعم والتوجيه من قسم 

إدارة المخاطر المؤسسية. وتعرض نتائج هذه المراجعات على فريق اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والمجلس للمناقشة.

وقد تؤثر المخاطر الُمشار إليها أدناه، سواء أكانت منفردة أم مجتمعة، سلبًا على أعمالنا وأدائنا المالي وقدرتنا على تنفيذ االسرتاتيجية ومعدل السيولة 
وعوائد المساهمني وسمعتنا.

 تدابري إدارة المخاطرالمخاطر الرئيسيةفئات المخاطر

المخاطر االسرتاتيجية والمالية

• تحقيق النموتنفيذ االسرتاتيجية
• انقضاء مدة اتفاقيات اإلنتاج

• استبدال اإلنتاج واحتياطيات النفط والغاز

• خطة تنفيذ االسرتاتيجية
•  خربات مرتبطة ابالسرتاتيجية وعمليات الدمج واالستحواذ وتطوير 

األعمال
• التعامل مع الجهات المشرتية للكهرابء والمياه

• محفظة تطوير المشاريع

• ظروف السوقبيئة السوق
• أسعار السلع

• معدالت الفائدة
• أسعار صرف العمالت األجنبية

• المنافسة

• عقود بيع السلع أبسعار ثابتة
• الحّد من التعّرض لتقّلبات سعر صرف العمالت األجنبية

• سندات بسعر فائدة ثابت ومقايضات أسعار الفائدة

• التمويلالسيولة والتوافر النقدي
• تأخر استالم إيصاالت العمالء أو اإليصاالت 

األخرى
• التصنيفات االئتمانية

• إدارة السيولة وتوّقعات التدّفق النقدي واختبار القدرة على التحّمل
• التسهيالت االئتمانية المتجّددة وغريها من أنواع التمويل

• إدارة خدمة العمالء النشطة 

• االستقرار اإلقليمي المخاطر السياسية واالجتماعية
• التطّورات السياسية

•  التحقيق وتقييم المخاطر في الدول ذات العمليات القائمة والدولة 
الجديدة ذات العمليات المستحدثة

• الدعم الحكومي والعالقات الدبلوماسية

•  التطّورات المرتبطة بحوكمة البيئة والمجتمعالتغرّي المناخي واالستدامة
• اآلثار الملموسة للتغرّي المناخي

• التحّول في قطاع الطاقة 

• طموحات التحّول إلى رشكة مرافق رائدة منخفضة الكربون
• تنمية قطاع الطاقة المتجّددة واالستثمار في التقنيات الجديدة

•  اسرتاتيجية المسؤولية المجتمعية للرشكات والمساهمة في 
التنمية المحلية

• جذب المواهب وتطويرها واالحتفاظ بهاالقدرات التنظيمية
•  توافق مهارات الموظفني وقدراتهم مع 

الهدف الرئييس

• خربات التوظيف الداخلية ومكانة تنافسية في سوق العمل
• التقييم القائم على األداء وخطط تطوير مهارات الموظفني

•  تنمية الموارد الداخلية وتوظيف ذوي المهارات بما يتوافق مع أهداف 
العمل ومتطلباته

التكنولوجيا والبنية التحتية 
الرقمية

• األعطال التكنولوجية

•  البنية التحتية الرقمية ونظم تكنولوجيا 
المعلومات المالئمة والكافية

•  إدارة استمرارية األعمال وخطط التعافي من الكوارث إلى جانب عمليات 
التقييم والتدقيق على أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

وموثوقيتها
• تحسني النظم القديمة وإدارة الربامج ذات الصلة

إدارة المخاطر
المؤسسية
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 تدابري إدارة المخاطرالمخاطر الرئيسيةفئات المخاطر

المخاطر االسرتاتيجية والمالية

• االخرتاق السيربانياألمن السيرباني
• الكشف عن التهديدات

•  التوعية ابلمخاطر السيربانية على مستوى 
األعمال والموظفني

•  إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات وإجراء مراجعات عليها لمنع 
الهجمات اإللكرتونية، بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية لتوحيد 

المقاييس )اآليزو(
•  تطبيق المعايير الرئيسية واستخدام أدوات الكشف عن الهجمات 

اإللكرتونية ورصدها والوقاية منها وقدرات االستجابة لها والتعافي 
منها

•  العمل مع الجهات الحكومية المحلية والخرباء المحليني لتوّقع التغرّيات 
في أنماط التهديدات

•  تدريب الموظفني لرفع مستوى الوعي بمخاطر األمن السيرباني

• التوافق في عمل الرشكاءالرشكاء والموّردون والمقاولون
• أوجه الرتابط بني الموّردين

• إدارة المقاولني

• التواصل مع الرشكاء ابنتظام لضمان التوافق في األعمال
• إخضاع الموّردين والمقاولني للتدقيق الصارم

• مراقبة األداء واالمتثال للمعايير ومتطّلبات المشاريع

المخاطر المرتبطة ابلصحة والسالمة والبيئة والمخاطر التشغيلية

•  تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب وبفعالية تنفيذ المشاريع
من حيث التكلفة

• جودة األصول وأداؤها

•  خطط تعاقدية عالية الجودة للتعامل مع مقاولي أعمال الهندسة 
والمشرتايت والبناء، بما يضمن الحفاظ على القيمة والحّد من االلزتامات

• قدرات إدارة المشاريع

• تقادم األصولالموثوقية التشغيلية
• موثوقية المعدات 

• أداء وجودة عمليات التشغيل والصيانة

• برامج المعاينة والصيانة واالختبار
•  التعاقد مع رشكات رئيسية إلدارة عمليات التشغيل والصيانة وتطوير 

القدرات الداخلية المرتبطة بتلك العمليات

• السالمة في مكان العملأمن األفراد
• سالمة المجتمعات المحلية والسالمة العامة

• االلزتام ابلتمزّي التشغيلي ومبادرة الرايدة في مجال السالمة
•  نظام عالمي إلدارة معايير الصحة والسالمة والبيئة مدعوم بمعايير 

وعمليات السالمة األساسية
• إجراءات العمل وكتّيبات التشغيل الموّحدة

• اآلثار البيئية لترّسب الملّوثاتسالمة األصول
• الحرائق أو االنفجارات 

•  نظم وعمليات السالمة )تحليل األخطار وقابلية التشغيل، التقييم 
الهادف إلى تحديد األخطار( لتجّنب فقدان القدرة على االحتواء واألخطار 

التشغيلية

• اضطراابت ملحوظة في األعمالإدارة األزمات والتعافي منها
• األحداث الكارثية

• الكوارث الطبيعية

• عملية إدارة األزمات وخطط االستجابة للحوادث
•  خطط إدارة استمرارية األعمال ونهج تعزيز المرونة والقدرة على 

التكّيف

•  األفعال العدوانية مثل اإلرهاب والتخريب أمن المواقع
والرسقة

•  عدم االستقرار والصراعات واالضطراابت في 
المنطقة 

•  مركزية المهام األمنية واستخدام المصادر االستخباراتية
•  تنفيذ التدابري األمنية بما يتوافق مع التهديدات الخاضعة للتقييم

• خطط االستجابة للحوادث األمنية وإدارة األزمات

المخاطر المرتبطة ابلتنظيم وااللزتام

• السياسات واإلجراءاتالنظم اإلدارية
• النظم اإلدارية

• االرتقاء ابلسياسات والمعايير واإلجراءات القائمة
•  مراجعة وتحسني النظم اإلدارية وعوائد الخربات المكتسبة وترقيتها 

عند الحاجة

• االمتثال للقواننياالمتثال للقوانني واألنظمة
• أخالقيات العمل

• تغرّيات في القوانني واألنظمة

•  النموذج التشغيلي المستهدف الجديد للبيئة القانونية والتنظيمية، 
واإلعالن عن مجموعة جديدة من قواعد السلوك المهين والسياسات 

والتدريب والشهادات ذات الصلة
• عملية مستقلة لإلبالغ عن المخالفات

•  حوكمة قوية للرشكات وإنفاذ السياسات واإلجراءات ذات الصلة لضمان 
االمتثال لمختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية

• إيقاف تشغيل المرافقالمسؤوليات وااللزتامات القانونية
• إجراءات التقايض والغرامات والعقوابت

• عمليات االستحواذ والتصّرف ابألصول

•  الموارد القانونية الداخلية والتعامل مع نخبة من أفضل الرشكات 
القانونية للتقييم

•  الخدمات الهندسية التعاقدية إجراء تدقيق العناية الواجبة وتقييم 
المخاطر قبل اإلقدام على أّي الزتامات تعاقدية
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ابلنيابة عن مجلس إدارة رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ش.م.ع. )“طاقة”، “الرشكة” أو “المجموعة”(، يرسني أن أقدم البيانات المالية للرشكة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمرب 2021. يشري هذا التقرير إلى المعلومات المالية والتشغيلية المبدئية المقارنة للسنة السابقة كما لو كانت الصفقة بني “طاقة” و “مؤسسة 

أبوظيب للطاقة” قد تمت في 1 يناير 2020 )أنظر “المعلومات المالية المبدئية غري المدققة - أساس اإلعداد”(. يتيح هذا مقارنة أكرث وضوحا للمقارنة مع الفرتات 
السابقة.

في سنة 2021، حققت “طاقة” أداًء قوًي للغاية مدعوًما أبعمال المرافق المتعاقد عليها والمنظمة، واليت عززتها نتائج قطاع النفط والغاز لدينا، مما يعكس 
انتعاًشا قوًي في أسعار السلع األولية إلى مستويت ما قبل الجائحة وما بعدها. تزود أعمال المرافق الخاصة بنا العمالء ابلطاقة والمياه بشكل موثوق من خالل 

محفظة مكونة من 17 من أصول التوليد بقدرة مركبة تبلغ 20,6 جيجاوات و 859 مليون جالون في اليوم ابإلضافة إلى حوالي 100 ألف كيلومرت من شبكات 
النقل والتوزيع. تستفيد عملياتنا الدولية للتنقيب عن النفط والغاز، واليت تخضع حالًيا للمراجعة االسرتاتيجية، من أكرث من 300 مليون برميل من المكافئ 
النفطي في االحتياطيات المؤكدة ابإلضافة إلى االحتياطيات المحتملة وإجمالي سعة تخزين الغاز الطبيعي 4,7 مليار مرت مكعب )ما يعادل 53 ترياواط / 

ساعة(.

المؤرشات المالية:
ُتظهر نتائجنا لسنة 2021 قوة ملفنا المالي وقدراتنا على تحقيق التدفقات النقدية، مما يسمح للرشكة بتخفيض ديون المزيانية العمومية بشكل جوهري 

على مدى السنة.

ارتفعت إيرادات المجموعة بمبلغ 45,7 مليار درهم بنسبة 11% عن نفس الفرتة نفسها مع السنة السابقة )2020: 41,2 مليار درهم(، ويعود ذلك بشكل   •
رئييس إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية في قطاع النفط والغاز.

بلغت األرابح قبل الفوائد والضرائب المعدلة واالستهالك واإلطفاء المعدلة 19,7 مليار درهم، بزيدة قدرها 23% )2020: 16,0 مليار درهم(، وهو ما   •
يعكس بشكل رئييس زيدة اإليرادات وتحسن الدخل من الرشكات الزميلة، اليت تم مقابلتها جزئًيا ابرتفاع المصاريف.

ارتفع صافي الدخل )حصة طاقة( إلى 6,0 مليار درهم )2020: 2,8 مليار درهم(، وهو ما يعكس في مساهمة أكرب من قطاع النفط والغاز وحقيقة أنه   •
تم حجز 1,5 مليار درهم مخصص انخفاض القيمة بعد خصم الضرائب في السنة السابقة.

بلغت المصاريف الرأسمالية 4,7 مليار درهم، بزيدة قدرها 26% )2020: 3,7 مليار درهم( مدفوعة ابلمصاريف في النقل والتوزيع، أكرب قطاع لدينا.  •
بقيت التدفقات النقدية الحرة قوية عند 17,8 مليار درهم، مما أدى إلى تحسن السيولة بعد التسديد الكامل للتسهيالت االئتمانية للرشكات في النصف   •

األول من السنة.
تم تخفيض مستويت إجمالي الدين إلى مبلغ 65,0 مليار درهم )2020: 76,0 مليار درهم(، مما أدى إلى تحسني مقاييس االئتمان للمجموعة.  •

ارتفع إجمالي السيولة بشكل ملحوظ إلى مبلغ 21,9 مليار درهم بنهاية السنة )2020: 16,5 مليار درهم( ويشمل مبلغ 8,4 مليار درهم في النقد   •
ومرادفات النقد )2020: 8,3 مليار درهم( ومبلغ 13,5 مليار درهم من التسهيالت االئتمانية غري المسحوبة )2020: 8,2 مليار درهم(.

النقاط البارزة القطاعية:
بلغت قيمة األصول المنظمة للنقل والتوزيع 77,4 مليار درهم، ابنخفاض 3% )2020: 80,1 مليار درهم( نتيجة االستهالك التنظيمي الذي يفوق   •

االستثمارات الجديدة والعوامل التنظيمية األخرى المحددة مسبًقا.
بلغت عائدات النقل والتوزيع 25,9 مليار درهم، ابرتفاع 5% )2020: 24.7 مليار درهم(، واألرابح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء المعدلة 8,4   •

مليار درهم، بزيدة 6% )2020: 7,9 مليار درهم(.
بلغت إيرادات اإلنتاج 12,3 مليار درهم، دون تغيري عن نفس الفرتة مع السنة السابقة )2020: 12,3 مليار درهم( وأرابح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك   •

واإلطفاءالمعدلة بقيمة 7,7 مليار درهم، وهي ثابتة كذلك مقارنة بنفس الفرتة مع السنة السابقة )2020: 7,7 مليار درهم(.
بلغت إيرادات النفط والغاز 7,4 مليار درهم، بزيدة 78% )2020: 4,2 مليار درهم(، وأرابح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة بقيمة 4,2   •

مليار درهم، 5,7 ضعف إيرادات نفس الفرتة مع السنة السابقة )2020: 0,7 مليار درهم(.

تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021
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المؤرشات التشغيلية
حافظت أعمال المرافق لدينا على معدالت عالية من التوليد والشبكات، مما يضمن إمدادات آمنة للطاقة والمياه على مدى السنة.

متوسط توافر شبكة الطاقة والمياه بنسبة 98,4%، أقل بشكل هاميش مقارنة بنفس الفرتة مع السنة السابقة )2020: %98,5(  •
كان توافر التقنية العالمية لتوليد الطاقة بنسبة 92,3% أقل مقارنة ابلفرتة السابقة )2020: 93,9%( ويعود ذلك بشكل رئييس إلى الصيانة المخطط   •

لها وغري المخطط لها داخل أسطول اإلمارات العربية المتحدة.
بلغ متوسط أحجام إنتاج النفط والغاز 122,4 مليون برميل يومًيا، بزيدة 4% )2020: 118,0 مليون برميل يومًيا( مدفوعة بزيدة اإلنتاج في أورواب، وال   •

سيما المملكة المتحدة.
ال تزال األعمال اإلنشائية جارية لمشاريع توليد الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة اإلمارات بقدرة إجمالية تبلغ 3,9 جيجاوات و 200 مليون جالون   •

في اليوم.

الصحة والسالمة واألمن والبيئة
تعترب الصحة والسالمة واألمن والبيئة جزءًا أساسيًا من أعمال طاقة، تم وقفها بشكل غري طبيعي في فرتة المقارنة مع سنة 2020 بسبب االحتياطات 

المتعلقة بكوفيد - 19 اليت تم اتخاذها في جميع أعمالنا. تضمنت هذه االحتياطات، اليت تم رفعها جزئًيا في سنة 2021، الرتكزي على العمليات األساسية 
وخفض القوى العاملة وأنشطة المقاولني، مع الحفاظ على الحد األدنى من مستويت التشغيل اآلمنة أثناء ذروة الوابء.

حالة وفاة واحدة مرتبطة ابلعمل عرب المجموعة )2020: صفر وفيات(  •
بلغت معدالت اإلصابة المسجلة  0,55 حادث/ 1 مليون ساعة )2020: 0,41 حادث / 1 مليون ساعة(  •

بلغت إصاابت الوقت الضائع عدد 11 )2020: 9(  •
بلغ عدد حاالت الترسابت المبلغ عنها 37 )2020: 32(  •

تطورات الرشكات:
في مارس 2021، أعلنت الرشكة عن اسرتاتيجيتها لسنة 2030 وبدأت على الفور في إحراز تقدم نحو تحقيق أهدافها المختلفة: أن تصبح رائدة في مجال 

الطاقة والمياه منخفضة الكربون؛ و زيدة الفاعلية و النمو محليا ودوليا؛ وحماية القوة المالية للرشكة.

في مايو 2021، أكملت المجموعة بنجاح عملية إعادة تمويل الديون ذات الرشيحتني المزدوجة لمدة 7 سنوات و 30 سنة بقيمة 1,5 مليار دوالر أمريكي أبسعار 
مواتية. في يونيو ويوليو 2021، أكدت وكاالت التصنيف االئتماني على التصنيف االئتماني القوي والمستقل والنهائي للرشكة )Aa3 و AA- من موديز 

وفيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة(.

على مدار السنة، وقعت رشكة أبوظيب لخدمات الطاقة، وهي رشكة سوبر إيسكو ورشكة تابعة مملوكة ابلكامل للمجموعة لمتابعة مبادرات إدارة جانب 
الطلب، العديد من مذكرات التفاهم مع مالكي العقارات البارزين، بما في ذلك جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ورشكة أبوظيب للخدمات الصحية )صحة(. تسعى 

هذه المبادرات إلى تعديل المباني والمرافق الحكومية والتجارية من خالل تحديد وتوفري مصادر وتمويل الحلول اليت تحقق تخفيضات ملموسة في استهالك 
المياه والكهرابء، مما يزيد كفاءة استخدام الموارد.

في يوليو وأغسطس 2021، أعلنت المجموعة عن اتفاقيات جديدة مع الالعبني الرئيسيني في العديد من القطاعات الصناعية لدراسة جدوى مشاريع 
الهيدروجني األخضر الهامة. وتشمل هذه االتفاقية اتفاقية مع حديد اإلمارات الستكشاف إنتاج واستخدام الهيدروجني األخضر في تصنيع “الصلب األخضر”. 

ستشهد اتفاقية مماثلة مع موانئ أبوظيب قيام الرشكة ابستكشاف مرشوع الهيدروجني األخضر إلى األمونيا السائلة الستخدامه من قبل خطوط الشحن 
بداًل من وقود السفن أو للتصدير من موانئ أبوظيب عرب ناقالت الغاز المتخصصة.

في سبتمرب 2021، وكجزء من تركزي المجموعة على أعمال المرافق األساسية، تم اإلعالن عن مراجعة إسرتاتيجية لقطاع النفط والغاز، واستكشاف خيارات 
مختلفة ترتاوح بني االحتفاظ إلى سحب االستثمارات جزئًيا أو كلًيا.
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في أكتوبر 2021، فازت الرشكة بمناقصة لتطوير محطة توليد مشرتك تعمل ابلغاز لرشكة أرامكو السعودية تنتج حوالي 1 جيجاوات من الطاقة وأكرث من 
1000 طن من البخار في الساعة. وسيشمل ذلك حصة هامة في رشكة التشغيل والصيانة حيث تتطلع الرشكة إلى تعزيز قدرات التشغيل والصيانة، كجزء من 

اسرتاتيجية الرشكة لسنة 2030.

في أوائل ديسمرب 2021، أعلنت “طاقة” عن رشاكة إسرتاتيجية جديدة مع أدنوك ومبادلة إلنشاء رشكة عالمية رائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة 
والهيدروجني األخضر. وابعتبارها أكرب مساهم في منصة مصدر للطاقة المتجددة، فإن الصفقة المقرتحة ستعزز مكانة الرشكة في مجال مصادر الطاقة 

المتجددة. عند اكتمالها، ستطلق الرشاكة االسرتاتيجية أبكرث من 23 جيجاوات من الطاقة المتجددة الحالية والملزتمة والحصرية، مع طموح النمو إلى أكرث من 
50 جيجاوات بحلول سنة 2030. كما ستشهد الرشاكة أيًضا حصول رشكة طاقة على حصة أقلية في منصة الهيدروجني األخضر الجديدة من شأنها االستفادة 

من دور أدنوك الرائد في مجال الهيدروجني، مع قدراتها التجارية العالمية والبنية التحتية والشبكة اللوجستية.

وأخرًيا، في منتصف ديسمرب 2021، أعلنت “طاقة” عن مرشوع اسرتاتيجي بقيمة 3,6 مليار دوالر أمريكي لربط عمليات اإلنتاج البحري لرشكة “أدنوك” بشبكة 
“طاقة” الربية من خالل تطوير وتشغيل نظام نقل تيار مبارش تحت سطح البحر عالي الجهد. ستكون هذه الشبكة األولى من نوعها ومن المتوقع أن تقلل 

بشكل كبري من البصمة الكربونية لعمليات أدنوك البحرية.

األحداث الرئيسية لحوكمة الرشكات:   

التغيريات في مجلس اإلدارة:
ابلموافقة على تعديل النظام األسايس للرشكة في 18 مارس 2021، قام مساهمو الرشكة بزيدة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء في 

مجلس اإلدارة. تم انتخاب السيد منصور المال والسيد حمد الحمادي عضوين جديدين لمجلس اإلدارة للفرتة حىت أبريل 2023.

وفي يوليو 2021، وافق المجلس على تعيني السيد يورغن كيلدال مستشار للمجلس.

التغيريات في هيكل المؤسسة:
في يوليو 2021، وافق مجلس اإلدارة على بعض التغيريات في فريق اإلدارة التنفيذية لدعم اسرتاتيجية ونمو “طاقة” على المدى الطويل. تضمنت التغيريات 

الرئيسية إلغاء دور نائب الرئيس التنفيذي، وإنشاء دورين جديدين، وهما منصب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال ورئيس الموارد البرشية، والفصل بني مهام 
االندماج واالستحواذ واالسرتاتيجية، وإنشاء دور جديد لمدير االستدامة ضمن فريق االسرتاتيجية.

التغيريات في اإلدارة التنفيذية:
وفي يوليو 2021، وافق المجلس على تعيني السيد كريس جورج كمدير تنفيذي - االندماج واالستحواذ والسيد نبيل المصعيب رئيس الموارد البرشية في 

الرشكة.

الميض قدما:
واصلت “طاقة” إحراز تقدم كبري في سنة 2021، حيث برزت بقوة ابعتبارها داعمة للطاقة والمياه منخفض الكربون المعرتف به في أبوظيب وخارجها. ُتظهر 

إسرتاتيجية المجموعة لسنة 2030 الزتاًما عميًقا بإزالة الكربون والنمو. ستساعد المعامالت والمشاريع الهامة اليت تم اإلعالن عنها ابلفعل، عند اكتمالها، 
بشكل كبري المجموعة على تحقيق أهدافها وغايتها االسرتاتيجية. في سعيها لتحقيق النمو وعوائد المساهمني المستدامة، تحظى المجموعة بدعم 

جيد للغاية من خالل مزيانيتها العمومية القوية والتدفقات النقدية القوية ووضعها كأحد أكرب رشكات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة أورواب والرشق 
األوسط وإفريقيا.

محمد حسن السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة – رشكة مساهمة عامة )“طاقة”(

تقرير مجلس اإلدارة )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021
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أساس اإلعداد 
توضح المعلومات المالية المبدئية الموحدة غري المدققة التالية )“المعلومات المالية المبدئية”( التأثريات على بيان الربح أو الخسارة الموحد غري المدقق للصفقة 

حيث ساهمت مؤسسة أبوظيب للطاقة في معظم أصول توليد الكهرابء وتحلية المياه وأصول النقل والتوزيع )“األصول المستحوذة”( لرشكة أبوظيب الوطنية 
للطاقة ش.م.ع )“طاقة”(. مزيد من التفاصيل حول الصفقة مذكورة ابلتفصيل في اإليضاح رقم 1 حول البيانات المالية الموحدة لرشكة طاقة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمرب 2021.

تتكون المعلومات المالية المبدئية غري المدققة من بيان الربح أو الخسارة المبدئي الموحد غري المدقق لفرتة االثين عرش شهًرا المنتهية في 31 ديسمرب 
2020. تم إعداد هذا البيانات كما لو أن الصفقة قد تمت كما في 1 يناير 2020.

إن الغرض من المعلومات المالية المبدئية غري المدققة هو إظهار التأثريات المادية للصفقة على البيان التاريخي الموحد للمركز المالي وبيان الربح أو الخسارة 
الموحد كما لو كانت رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة – رشكة مساهمة عامة ورشكاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ “المجموعة”( موجودة ابلفعل في الشكل 

الذي تم إنشاؤه نتيجة الصفقة في 1 يوليو 2020. إن هذه المعلومات ال تمثل المركز المالي واألداء الذي كان من الممكن مالحظته إذا تم إجراء دمج األعمال 
المشار إليه في تاريخ سابق.

يستند عرض المعلومات المالية المبدئية غري المدققة للمجموعة إلى بعض االفرتاضات التقديرية وقد تم إعدادها ألغراض التوضيح فقط، ونظرًا لطبيعتها، فإن 
المعلومات المالية المبدئية تظهر حالة إفرتاضية، وابلتالي فهي ال تمثل وقد ال تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي وأرابح المجموعة.

تم تجميع المعلومات المالية المبدئية غري المدققة بناًء على السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد البيانات المالية الموحدة المدققة بتاريخ 
31 ديسمرب 2021. إن أي تأثري ناتج عن التغيري في السياسة المحاسبية والتعديل قد انعكس في فرتات المقارنة السابقة. ال تأخذ المعلومات المالية المبدئية 

غري المدققة في االعتبار آثار التآزر المتوقعة أو التكاليف المتكبدة لتحقيق فوائد التآزر هذه نتيجة للصفقة. إن المعلومات المالية المبدئية غري المدققة ال تقدم 
أي مؤرش على النتائج والوضع المالي المستقبلي للمجموعة.

المعلومات المالية المبدئية غري المدققة
31 ديسمرب 2021 )غري مدققة(
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السنة المنتهية في 31 ديسمرب

 
2021

الفعلي
مليون درهم

2020
الفعلي

مليون درهم

اإليرادات

12,33712,314اإليرادات من توليد الطاقة والمياه

25,92824,659اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه

7,4254,178اإليرادات من النفط والغاز

45,69041,151

تكلفة المبيعات

)23,332((24,006)مصاريف تشغيلية

)9,606((11,119)االستهالك والنضوب واإلطفاء

 )2,004(-خسائر إنخفاض القيمة

(35,125))34,942(

10,5656,209إجمالي الربح

)1,920((2,257)مصاريف عمومية وإدارية

)3,271((3,094)تكاليف التمويل

241(75)صافي )الخسائر(/ األرابح من تحويل العمالت األجنبية

12331إيرادات فوائد

1,116250إيرادات أخرى

313105الحصة من نتائج رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

570-مكسب من صفقة الرشاء

6,6912,215الربح قبل الضريبة

797(696))مصروف(/ إعفاءات ضريبة الدخل

5,9953,012الربح للسنة

العائد إلى:

5,9602,788حاملي أسهم الرشكة األم

35224حقوق الملكية غري المسيطرة

5,9953,012

المعلومات المالية المبدئية الموحدة غري المدققة لبيان الربح أو الخسارة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 )غري مدقق(
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة مساهمة عامة )“الرشكة”( ورشكاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ “المجموعة”( 

)“طاقة”( واليت تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمرب 2021، والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة، الدخل الشامل، التغريات في حقوق الملكية 
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية، اليت تشمل ملخص ابلسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمرب 2021 وأدائها 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

اساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحساابت حول تدقيق البيانات 

المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبني قواعد السلوك للمحاسبني المهنيني إلى جانب 
متطلبات السلوك األخالقي األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. هذا، وقد الزتمنا بمسؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك للمحاسبني المهنيني الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبني. ونعتقد أبن بّينات 

التدقيق الثبوتية اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهين، هو األكرث أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفرتة الحالية. تم تناول هذه االمور في سياق 

تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأي منفصال بشأن هذا األمور.

تقرير مدقق الحساابت المستقل إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية 
للطاقة - رشكة مساهمة عامة )“طاقة”(
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كيف تناولت عملية التدقيق اليت قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةأمر التدقيق الرئييس

انخفاض قيمة الموجودات غري الملموسة ذات أعمار إنتاجية غري محددة

لدى المجموعة موجودات غري ملموسة ذات أعمار إنتاجية غري محددة بمبلغ 
4,755 درهم كما هو موضح في إيضاح 14.

تضم المجموعة رشكات توزيع معينة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لديها اتفاقيات ترخيص مع دائرة الطاقة. ال يمكن إلغاء هذه الرتاخيص إال 

من قبل دائرة الطاقة بعد فرتة إشعار مدتها 25 سنة. نظرًا لعدم تقديم أي 
إشعار، تم إعتبار هذه الرتاخيص موجودات غري ملموسة ذات أعمار إنتاجية غري 

محددة.

وفًقا للمعيار المحاسيب الدولي رقم 36 انخفاض قيمة الموجودات، يتوجب 
على المنشأة اختبار الموجودات غري الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري 

المحددة النخفاض القيمة سنوًي على األقل بغض النظر عما إذا كان هناك أي 
مؤرش على انخفاض القيمة.

يتم االعرتاف ابنخفاض القيمة في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون 
المبلغ القابل لإلسرتداد أقل من القيمة المدرجة وفًقا للمعيار المحاسيب 

الدولي رقم 36. يستند تحديد المبلغ القابل لالسرتداد على التدفقات 
النقدية المستقبلية المخصومة.

لقد اعتربنا انخفاض قيمة الموجودات غري الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري 
المحددة من أمور التدقيق الرئيسية، ابلنظر إلى طريقة تحديد المبلغ القابل 

لالسرتداد وأهمية الرصيد في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ابإلضافة 
إلى ذلك، تستند المبالغ القابلة لالسرتداد على استخدام االفرتاضات أو 

التقديرات أو التقييمات الرئيسية اليت قامت بها اإلدارة، وال سيما التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة، تقدير معدالت الخصم ومعدالت النمو طويلة 

األجل.

بناًء على ذلك، تم إعتبار احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى للسنة المنتهية 
في 31 ديسمرب 2021 هو أمر تدقيق رئييس.

راجع إيضاح 14 حول البيانات المالية الموحدة لمزيد من التفاصيل المتعلقة 
بهذا األمر.

قمنا بتقييم تصميم أدوات الرقابة ذات الصلة على عملية تحديد مخصص 
انخفاض قيمة الموجودات غري الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري المحددة 

وتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها بشكل مناسب. وشملت هذه الضوابط  
أمور من بينها، ما يلي:

ضوابط دقة واكتمال نماذج تقييم انخفاض القيمة؛ و  •
ضوابط على اإلعدادات السنوية لإلدارة لتقييم انخفاض القيمة، بما   •

في ذلك اإلحتساابت المنفذة والتقديرات المطبقة.

ابإلضافة إلى ذلك، قمنا كذلك بتنفيذ إجراءات التدقيق الجوهرية التالية:

قمنا بمشاركة أخصائيي التقييم الداخلي لدينا لتقييم مدى مالئمة   •
نموذج االنخفاض في القيمة لكل اتفاقية ترخيص؛

تقييم ما إذا كان نموذج االنخفاض في القيمة المستخدم من قبل   •
اإلدارة إلحتساب القيمة في اإلستخدام لكل وحدة منتجة للنقد 
 تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المعيار المحاسيب 

الدولي 36؛
تقييم نماذج تقييم انخفاض القيمة المقدمة من اإلدارة لكل اتفاقية   •

ترخيص لتحديد ما إذا كانت معقولة وقابلة للدعم؛
تقييم معدالت الخصم والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال   •

المحتسبة من قبل اإلدارة والمستخدمة في نماذج تقييم انخفاض 
القيمة؛

اختبار معدالت النمو واكتمال ومعقولية افرتاضات التدفق النقدي   •
الرئيسية األخرى المستخدمة في نماذج انخفاض القيمة؛

إجراء تحليل الحساسية للتقديرات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة   •
للتأكد من مدى التغيري في تلك االفرتاضات اليت ستكون مطلوبة 

بشكل فردي أو جماعي لتغيري إضافي في انخفاض القيمة؛
تقييم الدقة المحسابية لنماذج انخفاض القيمة؛  •

الموافقة على نتائج نماذج انخفاض القيمة على المبالغ المدرجة في   •
البيانات المالية الموحدة؛ و

قمنا بتقييم اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة المتعلقة بهذا   •
األمر مقابل متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير مدقق الحساابت المستقل إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية 
للطاقة - رشكة مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(
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كيف تناولت عملية التدقيق اليت قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةأمر التدقيق الرئييس

إيرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه

قامت المجموعة ابإلعرتاف بإيرادات بمبلغ 25,928 درهم من نقل وتوزيع 
الطاقة والمياه للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، كما هو موضح في 

إيضاح 3 حول البيانات المالية الموحدة.

تخضع اإليرادات للحد األقىص المسموح به من اإليرادات  للكهرابء والمياه 
الصالحة للرشب والمياه المعاد تدويرها المحتسبة وفًقا للصيغة المحددة 

في وثيقة آليات الرتخيص والرقابة التنظيمية الصادرة عن دائرة الطاقة. تستند 
اإليرادات التشغيلية األخرى فيما يتعلق بمبيعات الطاقة والمياه للسنة إلى 
الفرق بني الحد األقىص المسموح به من اإليرادات  واإليرادات اليت يتم إصدار 

فواتري بها للعمالء لتوريد وتوزيع المياه والكهرابء.

قمنا ابلرتكزي على هذا الجانب حيث تخضع احتساابت اإليرادات التشغيلية 
األخرى ألحكام وتفسريات وافرتاضات هامة فيما يتعلق بتعريف البنود 
المعلن عنها، وتحديد بعض الخصومات المسموح بها، ومؤرشات األداء 

ورسوم عدم التقيد.

يخضع إحتساب الحد األقىص المسموح به كذلك للتغيري من وقت آلخر عندما 
يتم تعديل آليات الرقابة التنظيمية اليت تقدمها دائرة الطاقة أو عند استالم 

توضيحات من دائرة الطاقة.

بناًء على ذلك، تم إعتبار احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى للسنة المنتهية 
في 31 ديسمرب 2021 هو من أمر تدقيق رئييس.

تم اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام المطبقة من قبل 
اإلدارة في إيضاح 3 وتم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل حول اإليرادات 

التشغيلية األخرى في إيضاح 3 حول البيانات المالية الموحدة.

قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط ذات الصلة على عملية تحديد اإليرادات 
التشغيلية األخرى وتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها بشكل مناسب. وشملت 

هذه الضوابط، أمور من بينها، ما يلي:

الضوابط غري اآللية لالعرتاف ابإليرادات التشغيلة األخرى؛ و  •
ضوابط دقة واكتمال إحتساب اإليرادات التشغيلية األخرى.  •

ابإلضافة إلى ذلك، قمنا كذلك بإجراءات التدقيق الجوهرية التالية:

إعادة أداء إحتساب اإلدارة لإليرادات التشغيلية األخرى؛  •
اعتماد المدخالت المستخدمة من قبل اإلدارة مقابل تلك المنصوص   •

عليها في الرقابة التنظيمية 1 وملفات التحكم التنظيمي أواًل للمياه 
المعاد تدويرها الصادرة عن دائرة الطاقة؛

الموافقة على التعديالت في مراقبة األسعار مقابل المبالغ الفعلية؛  •
تقييم تقرير خبري اإلدارة عن محركات اإليرادات والتفاصيل المتفق عليها   •

في التقرير للجداول الزمنية المستخدمة في تحليل اإليرادات؛
الموافقة على رسوم المرور للفواتري والجداول الزمنية الداعمة؛  •

إجراء إختبار المراسالت ذات الصلة مع دائرة الطاقة؛  •
اعتماد اإليرادات المنظمة وغري المنظمة لمبيعات المياه والكهرابء   •

مقابل إحتساب اإليرادات المستخدمة في اإليرادات التشغيلية 
األخرى؛ و

تقييم اإلفصاحات حول البيانات المالية الموحدة المتعلقة بهذا األمر   •
مقارنة بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
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معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة واإلدارة هم المسؤولون عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق 
الحساابت والتقرير السنوي لسنة 2021، الذي نتوقع الحصول عليه بعد تاريخ تقرير مدقق الحساابت. إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة 

وتقرير تدقيقنا حولها.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، وال نعرب أبي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا ابلنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في االطالع على المعلومات األخرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه 
المعلومات األخرى غري متوافقة جوهرًي مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات اليت حصلنا عليها أثناء قيامنا أبعمال التدقيق، أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها 

تتضمن أخطاًء مادية. 

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى، فإنه يتعني علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إلى األعمال اليت قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات 
األخرى اليت حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن.

إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية في التقرير السنوي لسنة 2021 عند اإلطالع عليه، فإنه يتعني علينا إخطار القائمني على الحوكمة بذلك وتحديد ما إذا كانت 
هناك مخالفات ينبغي اإلفصاح عنها وفًقا لمعايير التدقيق. 

مسؤوليات االدارة والقائمني على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقًا ألحكام النظام األسايس للرشكة 

واألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 )وتعديالته(، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية اليت تجدها اإلدارة 
ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح مىت كان مناسبًا، عن المسائل 
المتعلقة ابالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسيب، ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال 

القيام بذلك.

يعترب القائمون على الحوكمة مسؤولني عن اإلرشاف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحساابت حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل ابلحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن 

خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق اليت تّمت وفقا للمعايير الدولية 
للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعترب جوهرية بشكل فردي أو ُمجمع فيما إذا كان 

من المتوقع تأثريها على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمني بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
 

تقرير مدقق الحساابت المستقل إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية 
للطاقة - رشكة مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(
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كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهين ونحافظ على الشك المهين طوال فرتة التدقيق. كما نقوم أيضا:

بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، ابلتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما   •
ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك 

الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، الزتوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
ابالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة ابلتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية   •

الرقابة الداخلية. 
بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.  •

ابستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسيب، وبناء على أدلة التدقيق اليت تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من   •
عدم اليقني متعلقة أبحداث أو ظـــروف قد تثري شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم 

التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غري كافية 
يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق اليت تم الحصول عليها حىت تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف 

المستقبلية ابلمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.

بتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر   •
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

ابلحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق ابلمعلومات المالية من المنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة المحتسبة وفقًا لحقوق   •
الملكية إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلرشاف والقيام أبعمال التدقيق على صعيد المجموعة ونتحمل كامل 

المسؤولية عن رأينا حول التدقيق. 

نقوم ابلتواصل مع القائمني على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في 
نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم ابطالع القائمني على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهين المتعلقة ابالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات 
وغريها من المسائل اليت يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثرًيا معقواًل على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة مىت كان مناسًبا. 

من االمور اليت يتم التواصل بشأنها مع القائمني على الحوكمة، نقوم بتحديد االمور اليت كان لها األثر األكرب في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفرتة الحالية، 
واليت تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم ابإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلين عنها، أو عندما نقرر 

في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معني في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
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افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
وفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 )وتعديالته(، نفيد بما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات اليت رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  •
أنه تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   •

)2( لسنة 2015 )وتعديالته(؛
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛  •

أن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛  •
لم تقم المجموعة برشاء أو اإلستثمار في أية أسهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2021، ابستثناء ما تم اإلفصاح عنه في إيضاح 1 حول   •

البيانات المالية الموحدة؛
يبني اإليضاح رقم 6 حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاحات المتعلقة ابلمساهمات االجتماعية اليت تمت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب   •

2021؛
يبني اإليضاح رقم 29 اإلفصاحات المتعلقة ابلمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة مع الرشوط واألحكام اليت قد تم بموجبها إبرام تلك   •

المعامالت؛  و
أنه، طبقًا للمعلومات اليت توفرت لنا، لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد إرتكبت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2021   •

أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 )وتعديالته( أو للنظام األسايس الرشكة مما قد يؤثر 
جوهرًي على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمرب 2021.

إضافة إلى ذلك، ووفقًا لمتطلبات مرسوم رئيس جهاز أبوظيب للمحاسبة رقم )1( لسنة 2017 بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، نقر أبننا، بناًء على 
اإلجراءات اليت تم تنفيذها والمعلومات المقدمة لنا، لم يلفت إنتباهنا، ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة لم تمتثل، من جميع النواحي الجوهرية، ألي من أحكام 

القوانني واألنظمة والتعاميم التالية، واليت من شأنها التأثري جوهرًي على أنشطتها أو على البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمرب 2021:

قانون التأسيس؛ و  •
األحكام ذات الصلة ابلقوانني المعمول بها، القرارات والتعاميم اليت تنظم عمليات المجموعة.  •

ديلويت آند توش (الرشق األوسط) 
 
 

 
عباده محمد وليد القوتلي 

رقم القيد 1056 
10 فرباير 2022 

أبوظيب
اإلمارات العربية المتحدة 

تقرير مدقق الحساابت المستقل إلى السادة مساهمي رشكة أبوظيب الوطنية 
للطاقة - رشكة مساهمة عامة )“طاقة”( )يتبع(
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31 ديسمرب

إيضاحات 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

اإليرادات

3.112,3376,381اإليرادات من توليد الطاقة وتحلية المياه

3.225,92815,380اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه

3.37,4252,224اإليرادات من النفط والغاز

45,69023,985

تكلفة المبيعات

)12,666((24,006)4مصاريف تشغيلية

)5,617((11,119)5االستهالك والنضوب واإلطفاء

(35,125))18,283(

10,5655,702إجمالي الربح

)1,294((2,257)6مصاريف عمومية وإدارية 

)1,581((3,094)7تكاليف التمويل

73(75)صافي )الخسائر( األرابح من تحويل العمالت األجنبية

12331إيرادات الفوائد

81,116203إيرادات أخرى

1531355الحصة من نتائج رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

570-مكسب من صفقة الرشاء

6,6913,759الربح قبل الضريبة 

258(696)9)مصروف(/ إعفاءات ضريبة الدخل

5,9954,017الربح للسنة

العائد إلى:

5,9603,808  حاملي أسهم الرشكة األم 

35209  حقوق الملكية غري المسيطرة 

5,9954,017الربح للسنة

  0.04 100.05العوائد األساسية والمخفضة على السهم العائدة إلى حاملي أسهم الرشكة األم )درهم(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021
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بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021

31 ديسمرب

 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

5,9954,017الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود اليت قد يتم إعادة تصنيفها في الفرتات الالحقة  إلى بيان الدخل:

1,732955التغريات في القيم العادلة لألدوات المشتقة ضمن تحوطات التدفقات النقدية

19(13)فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

1,719974

البنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها في الفرتات الالحقة  إلى بيان الدخل:

3(4)إعادة قياس )خسائر( أرابح  خطط المكافآت المحددة

(4)3

1,715977صافي الدخل الشامل اآلخر للسنة

7,7104,994إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

العائد إلى:

6,9964,423حاملي أسهم الرشكة األم 

714571حقوق الملكية غري المسيطرة 

7,7104,994

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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31 ديسمرب

إيضاحات 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

الموجودات 

الموجودات غري المتداولة

12122,397125,949الممتلكات واآلالت والمعدات

139,0479,740الموجودات المالية التشغيلية

1417,97419,232موجودات غري ملموسة 

151,6832,429استثمار في وقروض إلى رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

95,5985,622موجودات ضريبة مؤجلة

317268أدوات مالية مشتقة

16924673موجودات أخرى

157,695163,713

الموجودات المتداولة

173,5183,599المخزون

291,9462,609مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

131,2751,197الموجودات المالية التشغيلية

186,5346,703ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

446538ضريبة الدخل المدفوعة مقدمًا

311149أدوات مالية مشتقة

198,7728,519نقد وأرصدة لدى البنوك

22,50223,214

180,197186,927إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوابت

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الرشكة األم

20112,434112,434رأس المال 

)56,443((56,443)21احتياطي اندماج

21977381إحتياطي قانوني

7,2844,925أرابح مستبقاة

619إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

1,646593التغريات المرتاكمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطات التدفقات النقدية

65,90461,909

226,9436,880حقوق الملكية غري المسيطرة 

23355466قروض من مساهمي حقوق الملكية غري مسيطرة في رشكات تابعة

7,2987,346إجمالي حقوق الملكية غري المسيطرة، بما ذلك القروض 

73,20269,255إجمالي حقوق الملكية

بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمرب 2021
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31 ديسمرب

إيضاحات 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

المطلوابت غري المتداولة

2461,36966,198القروض والسلف اليت تحمل فائدة

2592780القروض اإلسالمية

91,3041,312مطلوابت ضريبة مؤجلة

2616,87315,905الزتامات تقاعد األصل

312,7194,415أدوات مالية مشتقة

271,2491,421مطلوابت أخرى

83,60690,031

المطلوابت المتداولة

2816,22814,918ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوابت أخرى

242,8438,856القروض والسلف اليت تحمل فائدة

25661173القروض اإلسالمية

292,2082,203المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

193166الحساابت البنكية المكشوفة

543587ضريبة الدخل الدائنة

31875838أدوات مالية مشتقة

23,389 27,641  

106,995117,672إجمالي المطلوابت

 186,927 180,197إجمالي حقوق المساهمني والمطلوابت

على حد علمنا، تظهر المعلومات المالية المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي ونتائج العمليات 
والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفرتات المعروضة فيها. تم إعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 10 فرباير 2022 وتم 

التوقيع ابلنيابة عنهم من قبل:

       
رئيس لجنة التدقيق رئيس مجلس اإلدارة         

       
الرئيس المالي الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب        

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد )تتمة(
كما في 31 ديسمرب 2021
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بيان التغريات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021
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31 ديسمرب

إيضاحات 
2021

مليون درهم
 2020

مليون درهم

األنشطة التشغيلية

6,6913,759الربح قبل الضريبة

التعديالت للبنود التالية:

511,1195,617االستهالك، النضوب واإلطفاء

73,0941,581تكاليف تمويل

)55((313)15الحصة من نتائج رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

31289حركات أخرى

11(256)8)مكسب( خسارة من بيع أرايض ونفط وغاز وأصول أخرى

)31((123)إيرادات فوائد

-(486)إيرادات سندات اإلعفاء من الزتامات تقاعد األصول

)884((1,576)13إيرادات من موجودات مالية تشغيلية

)570(-1مكسب من صفقة رشاء

التغيريات في رأس المال العامل:

299(234)المخزون

1,468(33)ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 

)761(663المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

5836المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

)1,750(579ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوابت أخرى

62(268)ضريبة الدخل )المدفوعة( المستلمة

)136((586)26مدفوعات الزتام تقاعد األصل

131,986978النقد المستلم من الموجودات المالية التشغيلية 

20,29310,713صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

7,458-1اإلستحواذ على رشكات تابعة- النقد ومرادفات النقد في المنشآت المستحوذ عليها 

)2,250((3,851)رشاء ممتلكات وآالت ومعدات

)11((2)14رشاء موجودات غري ملموسة

1,06813متحصالت من رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

12331فوائد مستلمة

861متحصالت من بيع أصول غري أساسية

)29(101حركات أخرى

)148(-سلفة إلى طرف ذات عالقة

5,065(2,475)صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة االستثمارية

بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021
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31 ديسمرب

إيضاحات 
2021

مليون درهم
 2020

مليون درهم

األنشطة التمويلية

245,5041,709القروض والسلف المستلمة اليت تحمل فوائد 

)5,072((15,587)24سداد القروض والسلف اليت تحمل فائدة

)80((173)25سداد القروض اإلسالمية

)93((139)سداد مطلوابت عقود اإليجار 

)1,745((3,360)الفوائد المدفوعة

)340((697)توزيعات األرابح المدفوعة لمساهمي حقوق الملكية غري المسيطرة

)1,687((2,980)توزيعات األرابح المدفوعة للمساهمني

)104((78)سداد القروض إلى مساهمي حقوق الملكية غري المسيطرة 

)7,412((17,510)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

3088,366صافي الزايدة في النقد ومرادفات النقد

)133((20)صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية

198,321220النقد وما يعادله في 1 يناير

)132((187)19النقد المقيد

198,4228,321النقد ومرادفات النقد في 31 ديسمرب

معامالت غري نقدية هامة:
في السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، تم تحويل موجودات بمبلغ 955 مليون درهم إلى رشكة العني للتوزيع ش.م.ع. لم يتم إدراج هذا المبلغ في 

“مشرتيت الممتلكات واآلالت والمعدات” في بيان التدفقات النقدية الموحد ومع ذلك، فقد تم تسجيل المبلغ ضمن “ممتلكات وآالت ومعدات” في بيان المركز 
المالي الموحد وإيضاح 12.

إن إصدار أسهم من قبل طاقة من أجل االستحواذ على أصول معينة من مؤسسة أبوظيب للطاقة )إيضاح 1( هو بدل غري نقدي، وابلتالي لم يتم عكسه في بيان 
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020.

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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معلومات حول الرشكة  1
تأسست رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة - رشكة مساهمة عامة )“طاقة” أو “الرشكة”، ورشكاتها التابعة “المجموعة”( في 21 يونيو 2005 بموجب أحكام 

المرسوم األمريي رقم )16( لسنة 2005 كرشكة مساهمة عامة مع هيئة مياه وكهرابء أبوظيب )“الهيئة”( المؤسس المساهم فيها. 

في فرباير 2018، تم نرش القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة. ووفًقا للقانون، تم نقل جميع أصول وحقوق والزتامات هيئة مياه وكهرابء 
أبوظيب إلى دائرة الطاقة وأصبحت دائرة الطاقة خلًفا قانونًيا لها حيث تمتلك 75,1% من األسهم في “طاقة”. إن دائرة الطاقة هي المسؤولة عن الرقابة 

واإلرشاف والتنظيم لقطاع الطاقة في إمارة أبوظيب، بما في ذلك اسرتاتيجية الطاقة في اإلمارة.

في يناير 2019، بموجب القانون رقم 3 لسنة 2019، تم نقل ملكية األسهم اليت تملكها دائرة الطاقة إلى مؤسسة أبوظيب للطاقة. وبناًء على ذلك، أصبحت 
“طاقة” حاليًا رشكة تابعة لمؤسسة أبوظيب للطاقة مملوكة بنسبة 100% لرشكة أبوظيب التنموية القابضة.

إن طاقة هي رشكة متنوعة للمرافق والطاقة ولديها أصول إسرتاتيجية هامة لتوليد الطاقة والمياه في سوقها المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتعمل على مستوى دولي عرب سلسلة القيمة الخاصة ابلطاقة من أعمال التنقيب وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد الطاقة. إن العنوان المسجل لرشكة 

طاقة هو الطابق 25، برج المقام، مربعة سوق أبوظيب العالمي، ص ب 55224، أبوظيب، اإلمارات العربية المتحدة.

في 29 أبريل 2020، وافق مساهمو الرشكة على “معاملة” مقرتحة وفًقا لرشوط اتفاقية رشاء األسهم المربمة بني رشكة طاقة ومؤسسة أبوظيب 
للطاقة، حيث ساهمت مؤسسة أبوظيب للطاقة أبغلبية أصول توليد الطاقة وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها )“أصول معينة “( إلى” طاقة “. وقد تم ذلك من 

خالل رشكة ذات مسؤولية محدودة تأسست حديًثا وهي رشكة المقام للطاقة القابضة ذ.م.م. )المقام( المملوكة ابلكامل لمؤسسة أبوظيب للطاقة. فيما 
يلي األصول المعينة اليت تشكل جزًءا من المعاملة واليت أصبحت سارية المفعول في 1 يوليو 2020؛

حصة 100% في رشكة أبوظيب للتوزيع ش.م.ع. )أ( 
)ب(  حصة 100% في رشكة العني للتوزيع ش.م.ع.

حصة 100% في رشكة أبوظيب للنقل والتحكم ش.م.خ. )ج( 
S3 حصة 100% في رشكة بوطينة القابضة للطاقة ش.م.ع. واليت تمتلك مؤسسة ابوظيب للطاقة حصة في مرشوع الشويهات )د( 

حصة 100% في رشكة المرفأ للطاقة ش.م.ع.، واليت تمتلك مؤسسة ابوظيب للطاقة حصة في موجودات محطات انتاج في العني ومدينة زايد )ه( 
75% من رشكة المرفأ القابضة للطاقة ش.م.ع. واليت تمتلك مرشوع المرفأ )و( 

حصة 100% في رشكة سويحان القابضة للطاقة ش.م.ع. واليت تمتلك مؤسسة ابوظيب للطاقة حصة في مرشوع نور ابوظيب الكهروضوئي )ز( 
حصة 10% في ثماني رشكات قابضة إلنتاج المياه والطاقة في أبوظيب )“IWPPs”( )تمتلك طاقة حالًيا حصة 90% المتبقية، وهي رشكة اإلمارات  )ح( 

للطاقة ش.م.ع )المتعلقة بمرشوع الطويلة A2( رشكة الشويهات للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بشويهات S1(، الرشكة العربية المتحدة للطاقة 
ش.م.ع. )المتعلقة بمرشوع أم النار(، رشكة الطويلة المتحدة للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمرشوع الطويلة B(، رشكة االتحاد للطاقة القابضة ش.م.ع 

)المتعلقة ابلفجرية F1(، رشكة الخليج للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمرشوع الطويلة A1(، رشكة الفجرية للماء والكهرابء ش.م.ع. )المتعلقة بمرشوع 
الفجرية F2(، ورشكة الرويس القابضة للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمرشوع الشويهات S2(؛

33,34% من الحصص في رشكة الطويلة القابضة للتناضح العكيس ذ.م.م. واليت تمتلك حصة في مرشوع التناضح العكيس؛ و  )ط( 
66,66% من الحصص في رشكة الفجرية للطاقة القابضة ذ.م.م.، واليت تمتلك حصة في رشكة الفجرية للطاقة )الفجرية F3(؛ و )ي( 

حصة 66,66% في رشكة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م.، واليت تمتلك حصة في مرشوع الظفرة للطاقة الشمسية بي في 2. )ك( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمرب 2021 
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إن رشكة ترانسكو هي مسؤولة عن تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة النقل المستخدمة لنقل المياه والكهرابء من مولدات الطاقة والمياه إلى شبكات 
التوزيع اليت تديرها رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع، وعند االقتضاء، إلى اإلمارات األخرى في اإلمارات العربية المتحدة. تقوم رشكة ترانسكو أيًضا 
بإدارة مركز إرسال األحمال، الذي يحدد توزيع الكهرابء عرب الشبكة. إن هذا النشاط ليس جزًءا من األصول المعينة وسيتم نقله إلى رشكة مياه وكهرابء اإلمارات 

ش.م.ع، وهي رشكة تابعة مملوكة ابلكامل لمؤسسة أبوظيب للطاقة.

إن رشكة أبوظيب للتوزيع هي الموزع الوحيد للمياه والكهرابء في أبوظيب والمناطق المحيطة بها، ورشكة العني للتوزيع هي الموزع الوحيد للمياه والكهرابء 
في مدينة العني والمناطق المحيطة بها. إن رشكة ترانسكو، رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة العني للتوزيع جميعها منظمة ومرخصة من قبل دائرة الطاقة.

وكجزء من الصفقة، وافقت أيًضا مؤسسة ابوظيب للطاقة ش.م.ع وطاقة على إنهاء اتفاقية اإلطارية الحالية واليت بدء رسينها بتاريخ 31 ديسمرب 2016 
)بما في ذلك اتفاقيات اإليجار وأية عقود وخطاابت ووثائق منبثقة عنها( فيما يتعلق بقطع األرايض المزمع استخدامها في بعض )محطات المنتج المستقل( 
المستقبلية في أبوظيب )االتفاقية اإلطارية(. وابلتالي، تم تعديل البدل المحول من قبل طاقة إلى مؤسسة أبوظيب للطاقة، ليشمل القيمة العادلة لقطع 

األرايض هذه. لن يكون إلنهاء االتفاقية اإلطارية أي تأثري على عمليات رشكة طاقة الحالية. عند إقفال الصفقة، قامت مؤسسة ابوظيب للطاقة بتحويل كامل 
رأس المال المصدر للمقام إلى طاقة.

إن بدل إستحواذ طاقة على األصول المعينة يتمثل بإنهاء االتفاقية اإلطارية وإصدار طاقة لمؤسسة ابوظيب للطاقة ش.م.ع لسندات قابلة للتحويل )“السندات 
القابلة للتحويل”( الى اسهم. عند إغالق الصفقة، تم تحويل األداة القابلة للتحويل إلى 106,367,950,000 سهم عادي بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم 

في رأس مال رشكة طاقة. بعد إتمام الصفقة في 1 يوليو 2020 تمثل حصة مؤسسة ابوظيب للطاقة ش.م.ع ما نسبته 98,60% من إجمالي رأس مال 
طاقة المصدر.

معاملة السيطرة المشرتكة واالستحواذ العكيس
نظًرا ألن الطرف المسيطر النهائي للمنشآت المندمجة قبل وبعد الصفقة تبقى كما هي )أي مؤسسة أبوظيب للطاقة(، فإن الصفقة هي إندماج أعمال تشمل 
منشآت خاضعة للسيطرة المشرتكة. على الرغم من أن معامالت السيطرة المشرتكة يتم تحديدها خارج نطاق “المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 - إندماج 

األعمال”، بناًء على اإلرشادات الواردة في “ المعيار المحاسيب الدولي رقم 8 - السياسات المحاسبية والتغيريات في التقديرات واألخطاء المحاسبية”، فإن 
لدى اإلدارة خيار السياسة المحاسبية لمعاملة السيطرة المشرتكة بموجب مبادئ االستحواذ المحاسيب ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 أو في 

مبادئ المحاسبة السابقة، ابستخدام القيم الدفرتية. اختارت اإلدارة تطبيق محاسبة االستحواذ على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 لمعاملة السيطرة 
المشرتكة هذه.

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 تحديد أحد المنشآت المندمجة كمستحوذ محاسيب وهي المنشأة اليت تحصل على السيطرة على الرشكة 
المستحوذة. وفي بعض الحاالت، قد ال يكون المستحوذ المحاسيب هو نفسه المستحوذ القانوني. تعترب الصفقة اإلجمالية جوهرية، نظًرا ألن الرشكات 

المختلفة تجتمع مًعا وسيتم تخفيف مساهمي األقلية الخارجيني في “طاقة”. ال يمكن أن تكون رشكة المقام المنشأة حديًثا هي المستحوذ، ألنها ال تمتلك 
الجوهر ولن تشكل نشاًطا تجارًي. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 إرشادات حول البدالت ذات الصلة بتحديد المستحوذ. في حني أن معظم البدالت قد 

ال تكون ذات صلة بمنظور المعامالت الخاضعة للسيطرة المشرتكة، وفًقا للمعيار، فإن المستحوذ هو عادًة المنشأة المجمعة الذي يكون حجمها النسيب أكرب 
بكثري من حجم المنشآت المجمعة األخرى. في هذه المعاملة، تم تحديد رشكة ترانسكو كمستحوذ محاسيب )أو المستحوذ القانوني( نظًرا لحجمها النسيب 

ضمن المنشآت المندمجة وتم تحديد رشكة طاقة كمستحوذ قانوني )أو المستحوذ المحاسيب( مما أدى إلى االستحواذ العكيس.

تم استخدام مبادئ االستحواذ العكيس لتعكس االستحواذ على الرشكة من قبل رشكة ترانسكو، اعتباًرا من 1 يوليو 2020. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات 
المعروضة في البيانات المالية - في فرتة المقارنة هي تلك الخاصة ابلمستحوذ المحاسيب، رشكة ترانسكو للستة األشهر األولى من سنة 2020 والمجموعة 

إعتبارًا من 1 يوليو 2020.
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وابلتالي، فإن أرقام المقارنة المعروضة في بيان المركز المالي كما في 31 ديسمرب 2020 هي تلك الخاصة ابلمجموعة. عالوة على ذلك، فإن عدد األسهم 
كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 3 هو عدد أسهم رشكة طاقة )كمستحوذ قانوني( وليس رشكة ترانسكو ، وابلتالي فإن رأس المال 
في بيان التغريات في حقوق الملكية هو رأس مال رشكة طاقة. وقد أدى ذلك إلى تعديل ضمن حقوق الملكية بقيمة 56.4 مليار درهم إماراتي. راجع إيضاح 

21 لمزيد من التفاصيل. عالوة على ذلك، فإن عدد األسهم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 هو عدد أسهم طاقة )كالمستحٍوذ 
المحاسيب( وليس ترانسكو، ولذلك، فإن رأس المال في بيان التغريات في حقوق الملكية هو رأس مال رشكة طاقة. نتج عن ذلك تعديل في حقوق الملكية 

بمبلغ 56,4 مليار درهم. لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح 21. 

البدل المحول   1.1
تم استخدام القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألداة حقوق الملكية للمستحوذ المحاسيب ترانسكو لتحديد بدل االندماج. في تاريخ االندماج، كان لدى رشكة 

ترانسكو 50,000 سهم من األسهم القائمة المصدرة يمثل 59,5% من قيمة المنشأة المندمجة. قامت رشكة ترانسكو، بصفتها المستحوذ المحاسيب، 
بإصدار أسهم إفرتاضية لمساهمي طاقة واألصول المعينة اليت تمثل 40,5% من قيمة المنشأة المندمجة. ولهذه الغاية، أصدرت رشكة ترانسكو 34,047 

سهمًا إفرتاضيًا كبدل رشاء لالستحواذ على طاقة. بلغت القيمة العادلة ألسهم رشكة ترانسكو في تاريخ االندماج 1,118,570,53 درهم للسهم الواحد.

يلخص الجدول التالي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للبدل المحول:

التقييم العادل
الحصة

%
المبلغ 

(مليون درهم)

59.555,929%التقييم العادل لرشكة ترانسكو - مستحوذ محاسيب

36.234,020%التقييم العادل لألصول المعينة - مستحوذ محاسيب

4.34,064%التقييم العادل لطاقة - مستحوذ محاسيب

10094,013%القيمة العادلة المجمعة

أسهم رشكة ترانسكو
الحصة

%
عدد 

األسهم

59.550,000%أسهم ترانسكو القائمة ما قبل المعاملة

36.230,414%األسهم اليت يتم إصدارها إلى األصول المعينة لتحقيق هيكل رأس المال بعد االندماج

4.33,634%األسهم اليت سيتم إصدارها لرشكة "طاقة" لتحقيق هيكل رأس المال بعد االندماج

10084,048%هيكل رأس مال ترانسكو بعد االندماج )االستحواذ العكيس(

نسبة مبادلة األسهم - 1,118,570,53  أسهم عادية جديدة لطاقة لكل سهم في رشكة ترانسكو

البدل المحول لإلستحواذ العكيس

38,084(34,048 أسهم جديدة مصدرة بمبلغ  1,118,570,53 درهم للسهم الواحد)

(18,682)ناقص: توزيع غري نقدي ألرض

19,402صافي البدل المحول لالستحواذ العكيس

التكاليف المتعلقة ابإلستحواذ   1.2
بلغت تكاليف الصفقة المتعلقة ابالستحواذ 134 مليون درهم اليت تغطي الرسوم القانونية والتقييم وتكاليف العناية الواجبة.
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البدل وتوزيع سعر الرشاء   1.3
يستند البدل المدفوع لتفعيل إندماج األعمال على تقرير التقييم الخارجي لألعمال المأخوذة ككل.

القيمة العادلة المنسوبة كما في 1 يوليو 2020
مليون درهم

الموجودات

الموجودات غري المتداولة

85,640الممتلكات، اآلالت والمعدات

9,528الموجودات المالية التشغيلية

20,841موجودات غري ملموسة

1,479استثمار في رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

892سلف وقروض لرشكات زميلة

6,258موجودات ضريبة مؤجلة

203موجودات أخرى

124,841

الموجودات المتداولة

3,802المخزون

1,154الموجودات المالية التشغيلية

3,095المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

8,418ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

7,458نقد وودائع قصرية األجل

23,927

148,768مجموع الموجودات المستحوذة

المطلوابت

المطلوابت غري المتداولة

71,998القروض والسلف اليت تحمل فائدة

819القروض اإلسالمية

1,306مطلوابت ضريبة مؤجلة

16,032الزتامات تقاعد األصل

6,108مطلوابت أخرى

96,263

المطلوابت المتداولة

14,596ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوابت أخرى

6,454القروض اليت تحمل فائدة

168القروض اإلسالمية

4,067المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

70حساابت بنكية مكشوفة

25,355

121,618مجموع المطلوابت المستحوذة

27,150القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة

(7,178)ناقصًا: حقوق الملكية غري المسيطرة

19,972حصة طاقة في صافي الموجودات المستحوذة

(570)صافي صفقة الرشاء عند اإلستحواذ

19,402صافي البدل المحول مقابل االستحواذ العكيس
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تم االعرتاف بحقوق الملكية غري المسيطرة في طاقة بحصتها التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة. وابلتالي، تمثل الحقوق غري 
المسيطرة حصة في صافي أصول طاقة العائدة إلى مالكي حقوق الملكية غري المسيطرة.

تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوابت المستحوذة على األساليب التالية:

ممتلكات وآالت ومعدات أ)  
تم تحديد القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات لجميع أصول التوليد والتوزيع على أساس نهج تكلفة االستبدال المستهلكة. يتضمن نهج تكلفة 

االستبدال المستهلكة تحديد تكلفة االستبدال الجديدة لألصول ذات العالقة، ومن ثم تعديل هذه القيمة لتعكس التقادم المادي والوظيفي واالقتصادي.

تم تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلقة ابلنفط والغاز ابلقيمة العادلة على أساس نهج الدخل. يستخدم نهج الدخل نموذج التدفقات النقدية 
المخصومة كأساس للتقييم. استندت التدفقات النقدية المستقبلية إلى خطة أعمال اإلدارة للمنشآت ذات الصلة ابستخدام قاعدة احتياطيات مؤكدة 

ومحتملة )“2P”( وتوقع أسعار السلع كما في تاريخ التقييم.

الموجودات غري الملموسة ب)  
استندت القيمة العادلة للموجودات غري الملموسة إلى نهج طريقة األرابح اإلضافية المتعددة. إن طريقة األرابح اإلضافية تقدر قيمة األصل غري الملموس 
كقيمة حالية للتدفقات النقدية المنسوبة إلى األصل غري الملموس بعد استبعاد جزء التدفقات النقدية الذي يعود إلى األصول األخرى المطلوبة لتحقيق 

التدفقات النقدية.

تم إجراء تقييم الموجودات غري الملموسة القابلة للتحديد من قبل مقيم مستقل. بناًء على تقرير التقييم، تم إدراج البنود التالية في توزيع سعر الرشاء:

إتفاقيات رشاء الطاقة والمياه؛  •
رخص توزيع الكهرابء والمياه؛ و  •

حقوق التوصيل المعاد رشاؤها.  •

الموجودات المالية التشغيلية ج)  
استناًدا إلى تفسري لجنة تفسريات التقارير المالية الدولية رقم 12، تعرتف رشكات التوليد الدولية ابلموجودات المالية التشغيلية، نظًرا للحق التعاقدي غري 
المرشوط الستالم النقد مقابل إنشاء محطة طاقة وتشغيلها وصيانتها من الحكومة كجزء من اتفاقية رشاء الطاقة. تستند القيمة العادلة للموجودات 

المالية التشغيلية على نهج الدخل. وفًقا لطريقة الدخل يتم استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة كأساس للتقييم.

اإليرادات واألرابح المساهم بها من عمليات االستحواذ المحاسبية   1.4
بلغت اإليرادات المساهم بها من األعمال المستحوذة 22,974 مليون درهم وصافي دخل بمبلغ 1,235 مليون درهم للفرتة من 1 يوليو إلى 31 ديسمرب 2020.

فيما لو تم االستحواذ في 1 يناير 2020، فإن اإليرادات التقديرية الموحدة وصافي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020 ستكون 41,151 مليون درهم 
و 3,012 مليون درهم على التوالي.

النقد ومرادفات النقد المساهم به من قبل المستحوذ المحاسيب   1.5
في 1 يوليو 2020، ساهمت األعمال المستحوذة بصافي النقد ومرادفات النقد بقيمة 7,458 مليون درهم.

الذمم المدينة المساهم بها من قبل المستحوذ المحاسيب  1.6
في 1 يوليو 2020، تشتمل األعمال المستحوذة على ذمم مدينة بقيمة عادلة تبلغ 8,418 مليون درهم وإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 9,447 مليون درهم.
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القروض والتسهيالت اليت تحمل فوائد  1.7
في 1 يوليو 2020، تضمنت األعمال المستحوذة مجموعة من محفظة األوراق المالية والسندات والقروض اإلسالمية متوسطة األجل. بلغت القيمة العادلة 

العائدة إلى هذه األدوات المدرجة ضمن القروض والتسهيالت اليت تحمل فوائد 38,535 مليون درهم، وهي القيمة العادلة ألدوات الدين كما في 1 يوليو 
2020 بناًء على أسعار السوق المدرجة في ذلك التاريخ. في 1 يوليو 2020، بلغت القيمة االسمية المرتبطة بهذا الدين )صافي الخصم وتكاليف المعاملة( 

33,744 مليون درهم.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

أساس اإلعداد  2.1
تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة على أساس التكلفة التاريخية ابستثناء الموجودات والمطلوابت المقاسة ابلقيمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية وطبقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015. 

تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم(. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب ميلون )مليون درهم(، إال إذا ُأشري إلى خالف ذلك.

كما في 31 ديسمرب 2021، بلغت األرابح المستبقاة للمجموعة 7,284 مليون درهم )2020: 4,925 مليون درهم(. كما في 31 ديسمرب 2021، تجاوزت 
المطلوابت المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 887 مليون درهم )2020: 4,427 مليون درهم(. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس 

مبدأ االستمرارية. تمتلك المجموعة سيولة كافية على المدى القصري والمتوسط األجل من خالل تسهيالت االقرتاض غري المسحوبة للمجموعة )إيضاح 19( 
للوفاء اباللزتامات المستمرة، وابلتالي فقد تم اإلستنتاج إلى توفر الدعم الكافي للتعزيز من أن افرتاض االستمرارية مناسب إلعداد البيانات المالية الموحدة 

لسنة 2021.

تسبب وابء كوفيد-19 في أزمة عالمية غري مسبوقة مع التدابري الالزمة الحتواء الفريوس، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. على الرغم من تفيش الوابء 
في أوائل سنة 2020، لم تواجه المجموعة أي اضطراابت كبرية في األعمال وقد قامت بشكل استباقي بإدارة وتطبيق تدابري التخفيف للحد من التأثري على 

عمليات المجموعة مع ضمان الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسالمة وموثوقية األصول.

صدر القانون االتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الرشكات التجارية )“قانون الرشكات الجديد”( في 20 سبتمرب 2021 وسيدخل حزي التنفيذ في 2 يناير 2022 
ليحل محل القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الرشكات التجارية ابلكامل، المعدل )“القانون 2015”(. إن الرشكة بصدد مراجعة األحكام الجديدة وسيتم 

تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حزي التنفيذ.
 

السياسات المحاسبية الهامة   2.2

أساس التوحيد
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لطاقة والرشكات الخاضعة لسيطرة طاقة - ورشكاتها التابعة )يشار إليها معًا “ابلمجموعة”(، واليت 

تم تكوينها حىت 31 ديسمرب 2021. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:

السلطة على الجهة المستثمر فيها؛  •
التعرض للعوائد المتغرية الناتجة من الرشاكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها؛ و  •

القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثري على عوائدها.  •

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كان لديها سيطرة على الجهة المستثمر بها أم ال في حال أشارت الوقائع والظروف إلى وجود تغريات في واحد أو 
أكرث من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله. عندما يكون لدى المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها، فإنها تمتلك السيطرة 
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على الجهة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ 
المجموعة في االعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة لتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت الرشكة في الجهة المستثمر بها كافية أم ال لمنحها السيطرة، 

بما في ذلك:

حجم امتالك الرشكة لحقوق التصويت ابلنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛  •
حقوق التصويت المحتملة اليت تمتلكها المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛  •

الحقوق الناشئة من الرتتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •
أية حقائق وظروف إضافية تشري إلى أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يطلب فيه إصدار قرارات،   •

ابإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمني السابقة.

يبدأ توحيد الرشكة التابعة عندما يكون للمجموعة السيطرة على الرشكة التابعة وينتهي عندما تفقد السيطرة على الرشكة التابعة. على وجه التحديد، يتم 
إدراج نتائج الرشكات التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفرتة في بيان الدخل من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة وحىت التاريخ الذي 

تفقد فيه المجموعة السيطرة على الرشكة التابعة. عندما يكون ذلك ضرورًي، يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للرشكات التابعة لتتوافق مع السياسات 
المحاسبية للمجموعة. يتم حذف جميع الموجودات والمطلوابت، حقوق الملكية، االيرادات، المصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة ابلمعامالت ما بني أعضاء 

المجموعة ابلكامل عند توحيدها.

يتم تحديد حقوق الملكية غري المسيطرة في الرشكات التابعة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في هذه الرشكات. قد يتم قياس حقوق الملكية غري 
المسيطرة اليت تمثل حقوق ملكية حالية وتخول حامليها للحصول على حصة تناسبية في صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية مبدئيًا ابلقيمة العادلة 
أو ابلحصة التناسبية لحقوق الملكية غري المسيطرة للمبالغ المعرتف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الرشكة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس 

القياس على أساس كل معاملة على حدة. الحقًا لتاريخ اإلستحواذ، إن القيمة المدرجة لحقوق الملكية غري المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلعرتاف 
المبدئي ابإلضافة إلى حصص حقوق الملكية غري المسيطرة في التغيريات الالحقة في حقوق الملكية.

إن الربح أو الخسارة وكل بند من الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى تكون عائدًة إلى مالكي المجموعة وحقوق الملكية غري المسيطرة. يعود مجموع الدخل 
الشامل للرشكات التابعة إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غري المسيطرة حىت وإن نتج عن ذلك رصيد عجز في حقوق الملكية غري المسيطرة. يتم إحتساب 

التغريات في ملكية المجموعة في رشكات تابعة واليت ال تؤدي إلى خسارة السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيمة المدرجة لحصص المجموعة 
وحقوق الملكية غري المسيطرة لتعكس التغريات في حصصهم ذات الصلة في الرشكات التابعة. إن أي فرق بني قيمة تعديل حقوق الملكية غري المسيطرة 

والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مبارشة في حقوق الملكية ويكون عائدًا إلى مالكي المجموعة.
 

إندماج األعمال 
يتم احتساب االستحواذ على األعمال ابستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس البدل المحول ضمن اندماج األعمال ابلقيمة العادلة، اليت يتم احتسابها 

ابعتبارها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، المطلوابت المرتتبة على المجموعة إلى المالكني السابقني للرشكة 
المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الرشكة المستحوذ عليها. يتم االعرتاف ابلتكاليف المتعلقة ابالستحواذ 

عمومًا في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

بتاريخ االستحواذ، يتم االعرتاف ابلموجودات المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوابت المقبولة بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ، ابستثناء موجودات أو مطلوابت 
الضريبة المؤجلة والموجودات أو المطلوابت المتعلقة برتتيبات مزاي الموظفني وقياسها وفقًا للمعيار المحاسيب الدولي رقم 12 ضريبة الدخل والمعيار 

المحاسيب الدولي رقم 19 منافع الموظفني على التوالي.

يتم قياس الشهرة ابعتبارها الفائض إلجمالي البدل المحول، قيمة حقوق الملكية غري المسيطرة في الرشكة المشرتاة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية 
المحتفظ بها سابقًا من قبل المشرتي في الرشكة المشرتاه )إن وجدت( على صافي مبالغ الموجودات المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوابت المقبولة. في 

حالة أنه، بعد إعادة التقييم، كان صافي مبالغ الموجودات المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوابت المقبولة بتاريخ االستحواذ يتجاوز إجمالي البدل المحول، 
وقيمة حقوق الملكية غري المسيطرة في الرشكة المشرتاة والقيمة العادلة لحصة المشرتي المحتفظ بها سابقًا في الرشكة المشرتاه )إن وجدت(، يتم 

االعرتاف ابلفائض كمكسب على صفقة الرشاء مبارشًة في الربح أو الخسارة.
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إن تعديالت فرتة القياس هي التعديالت اليت تنشأ من المعلومات االضافية اليت تم الحصول عليها خالل “فرتة القياس” )اليت ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من 
تاريخ االستحواذ( حول الوقائع والظروف اليت توفرت بتاريخ االستحواذ.

إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال في نهاية فرتة التقرير عند حدوث االندماج، تقوم المجموعة بإدراج المبالغ المؤقتة للبنود اليت كانت المحاسبة 
ناقصة ابلنسبة لها. يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فرتة القياس )أنظر أعاله(، أو يتم االعرتاف بموجودات أو مطلوابت اضافية، لتعكس المعلومات 
الجديدة اليت تم الحصول عليها حول الوقائع واألوضاع الظاهرة بتاريخ االستحواذ، اليت لو كانت معلومة، ألثرت على المبالغ المعرتف بها في ذلك التاريخ.

يتم كذلك احتساب إندماج األعمال اليت تخضع لسيطرة مشرتكة، واليت لها جوهر للمنشآت المدمجة، ابستخدام طريقة االستحواذ الموضحة أعاله.

قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية، مثل المشتقات وبعض الموجودات غري المالية، ابلقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي. إن القيمة العادلة 

هي القيمة اليت سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوابت ضمن معامالت منتظمة بني المتعاملني ابلسـوق. تقوم 
المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوابت المقاسة ابلقيمة العادلة في واحدة من المستويت الثالثة بناًء على القدرة على مالحظة المدخالت المستخدمة 

في قياسها. إن مدخالت المستوى 1 هي أسعار مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوابت مماثلة. إن مدخالت المستوى 2 هي مدخالت يمكن 
مالحظتها، بشكل مبارش أو غري مبارش، بخالف األسعار المدرجة في المستوى 1 لألصل أو اإللزتام. إن مدخالت المستوى 3 هي مدخالت غري قابلة للمالحظة 

لألصل أو االلزتام واليت تعكس تعدياًل جوهرًي على بيانات السوق ذات الصلة اليت يمكن مالحظتها أو افرتاض المجموعة حول التسعري من قبل المشاركني في 
السوق.

 
اإلعرتاف ابإليرادات

يتم االعرتاف ابإليرادات من العقود المربمة مع العمالء عندما أو حينما تستوفي المجموعة ابلزتام األداء من خالل تحويل السيطرة على سلعة أو خدمة 
موعودة إلى العميل. عادًة ما يزتامن تحويل السيطرة مع انتقال الملكية إلى العميل وحيازة العميل المادية.

عندما، أو حينما يتم استيفاء الزتام األداء، تقوم المجموعة ابإلعرتاف ابإليرادات بمبلغ سعر المعاملة المخصص اللزتام األداء. إن سعر المعاملة هو المبلغ الذي 
تتوقع المجموعة الحصول عليه. يتم تخصيص سعر المعاملة اللزتامات األداء في العقد بناًء على أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات الموعودة.

فيما يلي مصادر اإليرادات المختلفة للمجموعة وتوقيت اإلعرتاف اإليرادات فيما يتعلق بكل مصدر لإليرادات:

إيرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه أ) 
تمتلك المجموعة نظام نقل يتكون من خطوط نقل مختلفة ومحوالت تربط محطات الطاقة بنظام التوزيع. تنقل شبكة النقل بشكل أسايس الطاقة والمياه 

السائبة إلى شبكات التوزيع. كما تقدم المجموعة خدمات البنية التحتية لشبكة نظام النقل.

تحقق المجموعة إيرادات من األنشطة المرخصة وغري المرخصة ، ابستخدام أصول معينة مشرتكة بني هذه األنشطة، وأصول أخرى مخصصة فقط لألنشطة غري 
المرخصة.

تمثل األنشطة المرخصة العمليات والمعامالت المتعلقة بنقل الطاقة والمياه داخل إمارة أبوظيب، واليت يتم تحميلها على رشكة أبوظيب للتوزيع ورشكة 
العني للتوزيع )كالهما من رشكات المجموعة(. تم حذف هذه المعامالت كمعامالت داخل  المجموعة ولم يتم إدراجها في هذه البيانات المالية الموحدة بعد 

التاريخ الفعلي لعملية االندماج ، أي 1 يوليو 2020.
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تمثل األنشطة غري المرخصة العمليات والمعامالت المتعلقة بنقل الطاقة والمياه إلى الهيئة االتحادية للكهرابء والماء وهيئة كهرابء ومياه الشارقة، واليت 
يتم تحميلها على رشكة مياه وكهرابء اإلمارات.

رسوم استخدام نظام النقل من األصول المشرتكة (األنشطة المرخصة)
يتم احتساب اإليرادات من رسوم استخدام نظام النقل وفًقا للصيغة الواردة في وثيقة األنشطة المرخصة الصادرة عن وزارة الطاقة، بموجب الرتاخيص 

الصادرة للرشكة من قبل وزارة الطاقة لنقل المياه والكهرابء من محطات التوليد وتحلية المياه إلى رشكات التوزيع وتشمل تكاليف توفري خدمات شبكة النقل 
المشرتكة عند نقاط التسليم لرشكات التوزيع. على وجه التحديد، تستند رسوم النظام لنقل المياه والكهرابء على الرقابة التنظيمية 1 الذي يغطي الفرتة من 

2019 إلى 2020.

يتم االعرتاف ابإليرادات من رسوم استخدام نظام النقل عند توصيل الكهرابء والمياه.

وفًقا لرشوط الرتخيص، ال يمكن أن تتجاوز إيرادات الرتخيص من رسوم استخدام نظام النقل الحد األقىص المسموح به إليرادات الكهرابء والمياه المحتسبة وفًقا 
للصيغة كما هو محدد في الرتخيص ومراقبة األسعار كما تنظمه وزارة الطاقة وفًقا للرتخيص والمراسالت المتعلقة ابلرقابة التنظيمية.

 
رسوم النظام من األصول المخصصة فقط (األنشطة غري المرخصة)

تعتمد رسوم الخدمة لنقل المياه والكهرابء إلى اإلمارات األخرى من أصول مخصصة فقط على رسوم النقل المحددة المحسوبة ابلرجوع إلى التكاليف المرتبطة 
بتشغيل األصول المخصصة ذات الصلة. يتم اإلعرتاف بهذه اإليرادات أيًضا عند توصيل الكهرابء والمياه.

ايرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه
تحقق المجموعة كذلك إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه في منطقة أبوظيب. تخضع اإليرادات للحد األقىص المسموح به من اإليرادات المحتسبة وفًقا 

للصيغة المحددة في وثيقة الرتخيص الصادرة عن دائرة الطاقة.

تشمل اإليرادات المحققة من أعمال التوريد الرسوم القابلة لالسرتداد من العمالء لتوريد الطاقة والمياه ضمن توزيع المجموعة. يتم االعرتاف ابإليرادات عند 
نقطة زمنية معينة أي عندما يتم توريد وحدات الطاقة والمياه للعمالء وتتضمن تقديًرا لقيمة الوحدات الموردة للعمالء بني تاريخ آخر قراءة للعداد وتاريخ التقرير. 

يعترب من المحتمل بشكل كبري أال يحدث عكس جوهري في اإليرادات المرتاكمة المعرتف بها على أساس الخربة التاريخية المرتاكمة للمجموعة.

عندما تستوفي المجموعة الزتام األداء من خالل تحويل سلعة أو خدمة موعودة، تكون المجموعة قد حصلت على حق مقابل من العميل، وابلتالي، يكون لديها 
موجودات عقد على شكل ذمم مدينة.

إيرادات من رسوم التوصيل وتركيب العداد
تشمل اإليرادات من رسوم التوصيل وتركيب العدادات الدخل المكتسب من العمالء لرتكيب العدادات والمعدات األخرى ذات الصلة. يتم االعرتاف بهذه الرسوم 

في الربح أو الخسارة عند تفعيل التوصيل.

إيرادات من قسائم المياه والبطاقات المدفوعة مسبقًا 
تمثل اإليرادات من البطاقات المدفوعة مسبًقا الرسوم المستلمة من العمالء لبيع قسائم المياه والبطاقات المدفوعة مسبًقا. يتم االعرتاف بهذه الرسوم 

في الربح على الخسارة في الوقت الذي يتم فيه توزيع وحدات المياه على العمالء مقابل هذه البطاقات المدفوعة مسبًقا.

إيرادات تشغيلية أخرى 
تستند اإليرادات التشغيلية األخرى المتعلقة ببيع الطاقة والمياه للفرتة على الفرق بني الحد األقىص المسموح به من اإليرادات واإليرادات اليت يتم إصدار فواتري 

بها للعمالء عن توريد وتوزيع المياه والكهرابء.
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يتم االعرتاف ابإليرادات عند نقطة زمنية معينة عندما يتم توريد وحدات الطاقة والمياه للعمالء وتتضمن تقديًرا لقيمة الوحدات الموردة للعمالء بني تاريخ آخر 
قراءة للعداد وتاريخ إعداد التقارير.

 
إيرادات من توليد الطاقة وتحلية المياه  ب) 

تحقق المجموعة إيرادات من بيع الطاقة والمياه. فيما يلي اإليرادات المعرتف بها عن أعمال الكهرابء والمياه للمجموعة:

في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية رشاء الطاقة والمياه / رشاء اتفاقية الطاقة تستوفي متطلبات الموجودات المالية لرتتيبات خدمات االمتياز   •
)الموضحة بموجب السياسة المحاسبية الهامة في “امتيازات الخدمة”(، فإنه يتم تخصيص البدل المدين ابلرجوع إلى القيم العادلة النسبية للخدمات 

المقدمة. 
يتم اإلعرتاف ابإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على الموجودات   •

المالية.
في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية رشاء الطاقة والمياه / اتفاقية رشاء الطاقة تتضمن عقود تشغيلية، يتم االعرتاف بمدفوعات السعة   •

كإيرادات إيجارات تشغيلية على أساس منتظم إلى الحد الذي يتم فيه توفري السعة للمتعهد خالل الفرتة. يتم اإلعرتاف ابلدفعات، اليت ال يتم إدراجها 
كدفعات سعة )مثل إيرادات الوقود(، كإيرادات وفًقا للرشوط التعاقدية التفاقية رشاء الكهرابء والمياه/ اتفاقية رشاء الكهرابء.

يتم االعرتاف بمدفوعات الطاقة والمياه كإيرادات في الوقت الذي يتم فيه تقديم الطاقة المتعاقد عليها وسعة المياه للمتعهد.  •
تمثل إيرادات الوقود المبالغ المسرتدة من قبل متعهدي رشكات المياه والطاقة التابعة بقيمة مساوية لسعر السوق للوقود المستخدم في توليد   •

الطاقة وفًقا لرشوط اتفاقيات رشاء الطاقة والمياه وإتفاقيات رشاء الطاقة. يتم االعرتاف بإيرادات الوقود عند استهالك الوقود في إنتاج الطاقة 
والمياه.

إيرادات من النفط والغاز ج) 
يتم االعرتاف ابإليرادات من بيع النفط والغاز في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على المنتج إلى العميل، وهو ما يحدث عموًما عندما يتم تحويل المنتج 

فعلًيا عرب ناقلة نفط أو أنابيب نفط أو أية آلية توصيل أخرى وعندما يقبل العميل المنتج.

يتم تسعري مبيعات المجموعة من النفط والغاز بناًء على أسعار السوق واليت يتم تعديلها عند الضرورة وفًقا لفرق بناًء على مقياس الكثافة النوعية لمعهد 
البرتول األمريكي للنفط والغاز الُمباع.

إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم ابستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مشرتك من قبل المجموعة بحيث قد ال يستلم أو يبيع كل 
مشارك حصته من إجمالي اإلنتاج في كل فرتة. يمثل عدم التوازن الناتج بني استحقاق اإلنتاج الرتاكمي والمبيعات الرتاكمية المنسوبة إلى كل مشارك في 

تاريخ إعداد التقارير “خفض” أو “رفع”. يتم تقييم الخفض والرفع بناًء على قيمة السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجودات المتداولة والمطلوابت المتداولة على 
التوالي. يتم تعديل الحركات خالل الفرتة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل االعرتاف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

مخزون الغاز
يتم االعرتاف ابإليرادات من مخزون الغاز مع مرور الوقت حيث يتم فيها تقديم الخدمة وقبولها من قبل العمالء.

 
المنح الحكومية

يتم اإلعرتاف ابلمنح اليت تعوض المجموعة عن تكلفة أحد األصول مبدئًيا كمنحة حكومية مؤجلة ابلقيمة العادلة عندما يكون هناك تأكيد معقول أبن المنحة 
سوف يتم استالمها وأن المجموعة سوف تلزتم ابلرشوط المرتبطة ابلمنحة. الحقًا، يتم االعرتاف بهذه المنح في الربح أو الخسارة على أساس منتظم على 

مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذي الصلة.
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الضرائب

ضريبة الدخل الحالية أ ) 
يتم قياس الموجودات والمطلوابت الضريبية للفرتات المالية الحالية والسابقة ابلقيمة المتوقع تحصيلها من أو ردها إلى السلطات الضريبية. إن معدالت 

وقوانني الضرائب المستخدمة في احتساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة بشكل جوهري في تاريخ التقرير، في الدول اليت تعمل فيها المجموعة 
وتظهر ناتج دخل خاضع للضريبة.

إن ضريبة الدخل الحالية المتعلقة ابلبنود المعرتف بها مبارشة في حقوق الملكية يتم االعرتاف بها في حقوق الملكية وليس في الربح أو الخسارة. تقوم 
اإلدارة بتقييم المراكز المعتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقًا للحاالت اليت تخضع فيها قوانني الضريبة المطبقة لتفسريات وتقوم بتكوين مخصص 

حيثما ينطبق. يتم االعرتاف بمخصص لتلك األمور اليت يكون تحديد الضريبة لها غري مؤكد ولكن من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي مستقبلي لألموال إلى 
هيئة الضرائب. يتم قياس المخصصات بناًء على أفضل تقدير للمبلغ المتوقع أن يصبح مستحق الدفع. يستند التقييم على حكم خرباء الضرائب داخل المجموعة 

مدعومني بخربات سابقة فيما يتعلق بمثل هذه األنشطة وفي بعض الحاالت بناًء على مشورة ضريبية متخصصة مستقلة.

ضريبة الدخل المؤجلة ب ) 
يتم قياس موجودات ومطلوابت ضريبة الدخل المؤجلة ابستخدام معدالت ضريبة الدخل المعمول بها أو المعمول بها بشكل جوهري كما في تاريخ المزيانية 

العمومية واليت من المتوقع تطبيقها على الدخل الخاضع للضريبة في السنوات اليت من المتوقع أن يتم فيها اسرتداد أو تسوية الفروق المؤقتة. يتم 
االعرتاف ابلتغيريات على هذه األرصدة في الربح أو الخسارة أو في الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى في الفرتة اليت تحدث فيها.

تقوم المجموعة ابإلعرتاف بتأثري البيان المالي لوضع اإلقرار الضرييب عندما يكون من المحتمل، بناًء على الجدوى الفنية، أبن يستمر هذا الوضع عند التدقيق. 
تقوم المجموعة بتقييم النتائج المحتملة واالحتماالت المرتبطة بها. إذا قررت المجموعة أن الدفع محتمل، فإنها تقوم بقياس مخصص الضريبة ابستخدام 

أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المستحقة.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل أبن يتوفر ربح ضرييب 
كاف الستخدام موجودات الضريبة المؤجلة بشكل كلي أو جزئي. يتم إعادة تقييم موجودات ضريبة الدخل المؤجلة غري المعرتف بها في تاريخ كل تقرير ويتم 

االعرتاف بها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن تسمح األرابح المستقبلية الخاضعة للضريبة ابسرتداد أصل ضريبة الدخل المؤجلة.

يتم تسوية موجودات ومطلوابت الضريبة المؤجلة في حال كان هناك حق قانوني ملزم لتسوية موجودات الضريبة المتداولة مقابل مطلوابت ضريبة الدخل 
المتداولة، وتكون الضرائب المؤجلة متعلقة بنفس المنشأة ونفس السلطة الضريبية.

 
تحويل العمالت األجنبية

لغرض هذه البيانات المالية الموحدة فقد تم إعتبار الدرهم اإلماراتي هو عملة العرض للمجموعة. 

في الرشكات التابعة والمشاريع المشرتكة والرشكات الزميلة الفردية، يتم إدراج المعامالت ابلعمالت األجنبية مبدئيًا ابلعملة الوظيفية لتلك الرشكات بمعدل 
الصرف الفوري في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوابت النقدية ابلعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بمعدل الصرف الفوري في تاريخ 

التقرير. يتم إدراج أية فروقات ناتجة عن التحويل في الربح او الخسارة ما لم يتم تطبيق محاسبة التحوط. ال يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوابت غري النقدية 
بخالف تلك اليت يتم قياسها ابلقيمة العادلة، بعد اإلدراج المبدئي.

في هذه البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل الموجودات والمطلوابت الخاصة ابلعمليات األجنبية التابعة إلى الدرهم اإلماراتي ابستخدام أسعار الصرف 
السائدة في تاريخ التقرير، ويتم تحويل المبالغ في بيان الدخل ابستخدام متوسط سعر الصرف المرجح على أساس شهري. يتم اإلعرتاف بجميع فروقات تحويل 

العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات الخارجية ضمن الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى الموحد والمرتاكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن 
حقوق الملكية. عند استبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المرتاكم المؤجل والمدرج ضمن حقوق الملكية المتعلق بذات العملية األجنبية في الربح أو 

الخسارة.
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إستثمارات في رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة
الرشكة الزميلة هي المنشأة اليت تمارس المجموعة تأثريًا هامًا عليها. إن التأثري الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية 

في الرشكة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشرتكة على تلك السياسات.

المرشوع المشرتك هو ترتيب مشرتك حيث يكون للجهات اليت لديها سيطرة مشرتكة على الرتتيب حقوقًا في صافي موجودات الرتتيب المشرتك. إن السيطرة 
المشرتكة هي المشاركة المتفق عليها تعاقدًي للسيطرة على الرتتيب اليت تظهر فقط عندما تستلزم القرارات حول األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعية 

من الجهات اليت تتشارك السيطرة.

إن نتائج وموجودات ومطلوابت الرشكات الزميلة أو المشاريع المشرتكة يتم إدراجها في هذه البيانات المالية الموحدة ابستخدام طريقة حقوق الملكية 
المحاسبية.

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في بيان المركز المالي ابلتكلفة زائدًا تغريات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات 
الرشكة، ناقصًا التوزيعات المستلمة وناقصًا أي انخفاض في قيمة االستثمار. يتم إدراج القروض الممنوحة مقدمًا للرشكات المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق 

الملكية واليت لها خصائص تمويل األسهم كذلك ضمن االستثمار في بيان المركز المالي للمجموعة. يعكس بيان الربح او الخسارة للمجموعة حصة المجموعة 
في النتائج بعد خصم الضريبة على الرشكة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، المعدلة الحتساب االستهالك واإلطفاء وأي انخفاض في قيمة موجودات 

الرشكة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية بناًء على قيمها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتضمن بيان الدخل الشامل للمجموعة حصة المجموعة في 
الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للرشكة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. يتم اإلعرتاف بحصة المجموعة من المبالغ المدرجة مبارشًة ضمن حقوق 

الملكية من قبل الرشكة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية مبارشًة في بيان التغريات في حقوق الملكية للمجموعة.

يتم استبعاد األرابح غري المحققة من المعامالت بني المجموعة ورشكاتها المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية إلى مدى حصة المجموعة في الرشكة 
المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بتقييم االستثمار في الرشكات المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة عندما تشري األحداث أو التغريات في الظروف 
إلى أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد. في حالة وجود أي مؤرش على وجود انخفاض في القيمة، يتم مقارنة القيمة الدفرتية لالستثمار مع 
القيمة القابلة لالسرتداد، وهي قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. إذا تجاوزت القيمة الدفرتية المبلغ القابل 

لالسرتداد، يتم تخفيض االستثمار إلى قيمته القابلة لالسرتداد.
 

حصص في عمليات مشرتكة
إن العملية المشرتكة هي اتفاقية ثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها سيطرة مشرتكة تتيح حقوق للموجودات والزتامات للمطلوابت المتعلقة ابالتفاقية. إن 

السيطرة المشرتكة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة سيطرة على ترتيب، واليت توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية 
لألطراف اليت تتشارك السيطرة.

تقوم المجموعة ابحتساب الموجودات، والمطلوابت، واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات المشرتكة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوابت وإيرادات ومصاريف محددة.

بعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل عمليات مشرتكة حيث يكون للرشكاء مصلحة مبارشة ومشرتكة في موجودات العملية 
المشرتكة. تقوم المجموعة ابحتساب حصتها من الرشكة ذات السيطرة المشرتكة وأي الزتامات تكبدتها وحصتها من المطلوابت المشرتكة اليت تكبدتها 

مع رشكاء آخرين، والدخل من بيع أو استخدام حصتها من اإلنتاج في العمليات المشرتكة، فضاًل عن حصتها من النفقات اليت تكبدتها في العملية المشرتكة، 
وتتحمل أية نفقات تتعلق بحصتها في العملية المشرتكة.

عقود اإليجارات
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية عبارة عن إيجار أو تتضمن عالقة إيجار يعتمد على بنود االتفاقية عند تاريخ البدء يتم تقييم اإلتفاقية لتحديد ما إذا كان اإليفاء 

ابالتفاقية يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة أو أن اإلتفاقية تنقل حق إستخدام األصل أو األصول، حىت لو لم يكن هذا الحق محددًا بشكل واضح في 
االتفاقية. 
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المجموعة كمستأجر - حق استخدام الموجودات أ) 
تقوم المجموعة ابإلعرتاف بحق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل ذات العالقة متاحًا لالستخدام(. يتم قياس حق 

استخدام الموجودات ابلتكلفة، ناقصًا أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة مرتاكمة، ويتم تعديلها ألية عملية إعادة قياس لمطلوابت عقود اإليجار. 
تتضمن تكلفة حق استخدام الموجودات مبلغ مطلوابت عقود اإليجار المدرج، والتكاليف المبارشة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار اليت تمت في أو قبل 

تاريخ بدء العقد، ناقصًا أية حوافز إيجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبري على يقني من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، 
يتم استهالك حق استخدام الموجودات المعرتف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفرتة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع حق 

استخدام الموجودات لالنخفاض في القيمة.

المجموعة كمستأجر - مطلوابت عقود اإليجار ب) 

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة ابإلعرتاف بمطلوابت عقود اإليجار المقاسة ابلقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار اليت يتوجب دفعها على مدى فرتة 
عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرًي( ناقصًا أية حوافز إيجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغرية اليت 

تعتمد على مؤرش أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الرشاء والذي من 
المؤكد أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات 

اإليجار المتغرية اليت ال تعتمد على مؤرش أو معدل كمصاريف في الفرتة اليت يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقرتاض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمين في عقد اإليجار 
غري قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيدة مبلغ مطلوابت عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيضها بمدفوعات اإليجار المسددة. 
وابإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفرتية لمطلوابت عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيري في مدة اإليجار أو تغيري في مدفوعات اإليجار الثابتة 

جوهرًي أو تغيري في التقييم لرشاء األصل ذات العالقة.
 

المجموعة كمؤجر – اإليجارات التمويلية ج) 
يتم تصنيف العقود اليت تنقل بشكل جوهري المخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات كإيجارات تمويلية. يتم إدراج القيم المستحقة من المستأجر 

كإيجارات بقيمة صافي االستثمار في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية وذلك بعد احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

المجموعة كمؤجر – اإليجارات التشغيلية د) 
في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصنيف العقود كإيجارات تشغيلية. تضاف التكاليف األولية المبارشة 

والمتكبدة في مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفرتية للموجودات المؤجرة ويتم اإلعرتاف بها على مدى فرتة العقد بنفس أساس إيرادات 
اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل الفرتة اليت يتم اكتسابها فيها.

الموجودات غري الملموسة
يتم قياس الموجودات غري الملموسة المتحصل عليها بشكل منفصل عند اإلدراج المبدئي ابلتكلفة. إن تكلفة الموجودات غري الملموسة المستحوذ عليها من 

دمج األعمال هي قيمها العادلة عند تاريخ اإلستحواذ. بعد اإلعرتاف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غري الملموسة ابلتكلفة ناقصًا أي إطفاء مرتاكم وأي خسائر 
انخفاض مرتاكمة. 

يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غري الملموسة كأعمار محددة أو غري محددة. يحتسب االستهالك للموجودات الغري ملموسة خالل السنة على أساس 
القسط الثابت على النحو التالي:

سنة اتفاقية الرسوم      •
3 سنوات برامج كمبيوتر       •

1 - 22 سنة اتفاقيات رشاء الطاقة )والمياه(     •
1-8 سنوات حقوق االتصال اليت تم اإلستحواذ عليها    •

غري محدد رخص توزيع الطاقة والمياه      •
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يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات على أساس سنوي وعند الضرورة، يتم احتساب التغريات على األعمار اإلنتاجية على أساس مستقبلي.

يتم قياس األرابح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل غري الملموس كالفرق بني صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويتم إدراجها في الربح او 
الخسارة عند استبعاد األصل.

ال يتم إطفاء الموجودات غري الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري المحددة ولكن يتم اختبار انخفاض القيمة سنوًي. يتم مراجعة تقييم العمر غري المحدد سنوًي 
لتحديد ما إذا كانت األعمار غري المحددة ال تزال قابلة للدعم. إذا لم يكن األمر كذلك، فإن التغيري في العمر اإلنتاجي من غري محدد إلى محدد يتم على أساس 

مستقبلي.
 

تكاليف استكشاف وتقييم وتطوير منشآت النفط والغاز الطبيعي

تكاليف االستكشاف والتقييم – المرسملة أ ) 
تكاليف ما قبل الرتخيص وتكاليف االستكشاف الجيولوجية والجيوفزييئية واليت تم تكبدها قبل الحصول على حقوق االستكشاف تدرج في بيان الدخل الموحد 

عند تكبدها. يتم إدراج تراخيص االستكشاف كأصل استكشاف وتقييم. تتضمن تكاليف تلك الرخص التكاليف المبارشة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغري 
قابلة لالسرتداد، التكاليف المهنية والقانونية المتكبدة للحصول على الرتاخيص. يتم رسملة التكاليف اليت تم تكبدها بعد الحصول على حقوق االستكشاف 

كالتكاليف الجيولوجية والجيوفزييئية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغريها من التكاليف اليت ترتبط مبارشة ابالستكشاف وأنشطة 
التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل على أنها موجودات استكشاف وتقييم غري ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف والتقييم 

قبل االنتهاء من عملية تقييم األنشطة.

عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشاف االحتياطيات التجارية على مستوى كل حقل بعد الموافقة على التطوير، يتم 
إدراج القيمة الدفرتية لموجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها موجودات تطوير وإنتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم االنخفاض 
في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم تعديل القيمة عند الحاجة وعند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية إذا لم يتم اكتشاف 

االحتياطيات التجارية عند االنتهاء من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وإدراجها في الربح او الخسارة.

تكاليف التطوير ب ) 
إن تكاليف اإلنفاق على البناء، والرتكيب أو استكمال بناء البنية التحتية مثل منصات الحفر وخطوط األنابيب وتطوير حفر اآلابر، بما فيها عمليات الحفر والتحديد غري 

الناجحة يتم رسملتها من ضمن ممتلكات النفط والغاز.

الممتلكات واآلالت والمعدات

الممتلكات واآلالت والمعدات - عام أ) 
يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات ابلتكلفة ناقصًا االستهالك المرتاكم وخسائر االنخفاض في القيمة المرتاكمة، إن وجدت. يتم إدراج القيمة الحالية 

للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم استيفاء معايير اإلعرتاف للمخصص. يتم احتساب االستهالك بحيث يتم 
شطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى األعمار االقتصادية اإلنتاجية المتوقعة لألصول المعنية. إذا كان ألحد األجزاء الهامة من بند من الممتلكات 

واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عن هذه األجزاء الهامة كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( للممتلكات واآلالت والمعدات. فيما يلي 
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات:

المباني والمعدات واآلالت - 3 إلى 40 سنة )االستهالك: على أساس القسط الثابت(• 
قطع غيار المحطات - من 5 إلى 40 سنة )االستهالك: على أساس القسط الثابت(• 
حق استخدام الموجودات – من 1 إلى 5 سنوات / اإلنتاجي ومدة اإليجار أيهما أقل )االستهالك: على أساس القسط الثابت(• 
ممتلكات النفط والغاز - وحدة اإلنتاج )االستهالك: على أساس وحدة اإلنتاج(• 

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها حيثما هو مناسب في تاريخ كل تقرير، مع إحتساب أي تغيريات في 
التقدير على أساس مستقبلي.
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يتم استهالك تكلفة قطع الغيار الضرورية لمتابعة العمليات والمصنفة كقطع غيار اسرتاتيجية على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 
المقدرة. قطع الغيار المستخدمة للتصليحات والصيانة العادية يتم إدراجها كمصروف عند تكبدها.

يتم إلغاء اإلعرتاف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة من استخدام أو استبعاد األصل. يتم 
إدراج أي أرابح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في الربح أو الخسارة في الفرتة اليت يتم فيها استبعاد الموجودات ) ويتم احتسابها كالفرق بني صافي 

متحصالت االستبعاد وقيمة الموجودات المدرجة(.
 

الممتلكات واآلالت والمعدات - ممتلكات النفط والغاز ب) 
يتم إدراج ممتلكات النفط والغاز في مرحلة التطوير واإلنتاج وغريها من الموجودات ذات العالقة ابلتكلفة ناقصًا االستهالك المرتاكم وخسائر االنخفاض 

المرتاكمة )صافي عكس خسائر انخفاض القيمة الذي تم إدراجها سابقًا، إن وجدت(. إن التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الرشاء وتكلفة البناء، واي تكلفة 
متعلقة مبارشة بتجهزي األصل ووضعه قيد العمل، والتقديرات المبدئية اللزتامات اإلزالة. إن سعر الرشاء أو تكلفة البناء هي القيمة اإلجمالية المدفوعة 

والقيمة العادلة ألي بدالت أخرى لالستحواذ على األصل.

يتم استهالك ممتلكات النفط والغاز على أساس وحدة اإلنتاج بناًء على االحتياطيات المؤكدة والمحتملة )“P2”( للحقل المعين. عند تحديد معدل وحدة اإلنتاج 
الستهالك تكاليف التطوير يتم األخذ ابالعتبار النفقات المتكبدة حىت تاريخه مع تقدير نفقات التطوير المستقبلية المقدرة. في حني أن استهالك موجودات 

النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات ابإلنتاج.

الممتلكات واآلالت والمعدات - أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية ج) 
إن اإلنفاق الرئييس على أعمال الصيانة واإلصالح يتضمن تكلفة استبدال األصل أو أجزاء منه وتكاليف الفحص وتكاليف اإلصالح األساسية. ويتم رسملة التكاليف 

المتكبدة لإلستبدال عندما يكون األصل أو جزء منه قد تم استهالكه بشكل منفصل وتم شطبه وتكون المنافع المستقبلية التجارية المحتملة ستحقق 
للمجموعة. وعندما يكون األصل أو جزء من األصل ال يعترب عنصرًا بشكل منفصل، يتم اعتماد قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفرتية لألصل المستبدل )أو جزء من 

األصل( اليت يتم شطبها فورًا. 

يتم رسملة تكاليف الفحص المتعلقة أبعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفرتة إلى موعد الفحص المقبل. يتم 
تحميل الخدمات وتكاليف الصيانة اليومية عند تكبدها فيها. 

الممتلكات واآلالت والمعدات - أعمال رأسمالية قيد التنفيذ د) 
تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة على أساس نسبة العمل المنجز كما في تاريخ التقرير. يتم تحويل 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن الموجودات وتستهلك وفقًا للسياسات المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء من بناء الموجودات 
ووضعها قيد االستعمال.

 
انخفاض قيمة الموجودات غري المالية

تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير، وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشري إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى انخفاض في القيمة. إذا وجد 
ما يشري إلى ذلك، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي للموجودات تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد. إن قيمة الموجودات 

القابلة لالسرتداد هي القيمة القمة العادلة للموجودات أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمة اإلستخدام، أيهما اعلى. يتم تحديد القيمة 
القابلة لالسرتداد للموجودات بصورة فردية إال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية داخلة مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. 

عندما تتجاوز القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسرتداد، فإنه يتم تخفيض هذه الموجودات إلى القيمة القابلة لالسرتداد.

عند تقييم قيمة اإلستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية ابستخدام معدالت خصم ما قبل الضريبة واليت 
تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة ابألصل. في حالة احتساب قيمة االستخدام، يتم كذلك إجراء االفرتاضات فيما يتعلق 

ابلتدفقات النقدية من كل عملية استبعاد نهائية لألصل. عند تحديد القيمة العادلة للقيمة المضافة، يتم األخذ ابالعتبار المعامالت السوقية الحديثة المناسبة 
في حال توفرها.
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في حال عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تدعيم هذه اإلحتساابت بمضاعفات التقييم وتقييم أسعار 
األسهم للرشكات التابعة المدرجة أو مؤرشات القيمة العادلة األخرى المتاحة. يتم إدراج خسائر االنخفاض المتعلقة ابلعمليات المستمرة في بيان الربح أو 

الخسارة في فئات النفقات المتناسبة مع وظائف الموجودات المنخفضة. 

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير، لتحديد ما إذا كان هناك مؤرشات تشري أبن خسائر االنخفاض المعرتف بها سابقًا ربما لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي 
حال وجود مثل هذه المؤرشات، فإن المجموعة تقوم بتقدير المبالغ الممكن اسرتدادها من الموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد. يتم عكس خسارة انخفاض 

القيمة المعرتف بها سابًقا فقط إذا كان هناك تغيري في االفرتاضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد منذ آخر إدراج لخسائر انخفاض القيمة. إن 
العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة لألصل القيمة القابلة لالسرتداد أو صافي القيمة المدرجة ناقصًا االستهالك إذا لم يتم اإلعرتاف بخسائر انخفاض 

الموجودات في سنوات سابقة. ويتم اإلعرتاف بهذا العكس في الربح أو الخسارة.

لغرض اختبار انخفاض موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات المنتجة للنقد في مجموعات على مستوى قطاع األعمال. يتضمن اختبار االنخفاض 
في مرحلة االستكشاف والتقييم تجميع جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج اليت تنتمي إلى نفس 

القطاع. يتم مقارنة القيمة المدرجة للقطاع المجمع ابلقيمة القابلة لالسرتداد ويتم شطب أي خسارة انخفاض ناتجة في قيمة موجودات االستكشاف 
والتقييم ويتم إدراجها في الربح او الخسارة. ويتم تحديد القيمة القابلة لالسرتداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمة االستخدام 

أيهما اعلى.

يتم اختبار الموجودات غري الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غري المحدد النخفاض القيمة على األقل سنوًي وعندما يكون هناك ما يشري في نهاية فرتة التقرير 
على إنخفاض قيمة األصل. إن القيمة القابلة لالسرتداد هي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع والقيمة في االستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة في 

االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية ابستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 
للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة ابألصل اليت يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها اليت لم يتم تعديلها. إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد 

لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لالسرتداد. يتم 
االعرتاف بخسارة انخفاض القيمة مبارشة في بيان الربح أو الخسارة.

تكاليف االقرتاض
يتم إضافة تكاليف االقرتاض العائدة مبارشة إلى رشاء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة، وهي األصول اليت تتطلب ابلضرورة فرتة من الوقت ضرورية لتكون جاهزة 

لالستخدام المقرر أو بيعها، إلى تكلفة تلك األصول، إلى أن تصبح هذه األصول جاهزة جوهرًي لإلستعمال المقرر أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق 
من االستثمار المؤقت من مبلغ اإلقرتاض المحدد حىت إستعماله من تكاليف اإلقرتاض المؤهل للرسملة.

يتم االعرتاف بجميع تكاليف االقرتاض األخرى في الربح أو الخسارة في الفرتة اليت يتم تكبدها فيها.
 

المخزون
يتم تقييم مخزون النفط والمنتجات النفطية، واليت تمثل اإلنتاج من منشآت النفط والغاز للمجموعة واليت يتم تخزينها في منشآت التخزين في انتظار البيع، 

ابلقيمة السوقية.

يتم تقييم جميع بنود المخزون األخرى ابلتكلفة، على أساس متوسط التكلفة المرجح وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل التكاليف المصاريف 
المتكبدة على كل بند حىت وصوله إلى موقعه ووضعه الحالي. إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع المقدر ضمن سياق األعمال االعتيادية، 

ناقصًا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المقدرة الضرورية إلجراء البيع.

إيرادات مؤجلة
تمثل هذه اإليرادات قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستلمة كمنحة ويتم االعرتاف بها كدخل على مدى الفرتة الضرورية لمطابقة التكاليف ذات الصلة 

للممتلكات واآلالت والمعدات الخاضعة للتعويض.
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تأمينات العمالء والعدادات
يتم اإلعرتاف بتأمينات العمالء والعدادات من عمالء الكهرابء والمياه كالزتام عند استالمها ويتم تسويتها عادًة عند فصل العميل عن شبكة توزيع المجموعة.

امتيازات الخدمة
تقوم المجموعة ابحتساب ترتيبات إمتياز الخدمة وفقًا لتفسري لجنة تفسري التقارير المالية الدولية رقم 12 عند استيفاء الرشوط اآلتية:

يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( ابلرقابة أو تنظيم الخدمات اليت يجب على المشغل تقديمها مع البنية التحتية ولمن يجب تقديمها وأبي ثمن.  •
يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( ابلرقابة على طريق الملكية، المنفعة المستحقة أو من ناحية أخرى أي فائدة جوهرية متبقية في البنية   •

التحتية في نهاية مدة الرتتيب.

في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحتية اليت ال تستوفي بمتطلبات تفسري لجنة تفسري التقارير المالية رقم 12 ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. 
تحتسب حقوق المشغل ضمن تفسري لجنة تفسري التقارير المالية رقم 12 على المحطة العاملة وفقًا لرتتيبات االمتياز على أساس الطرف الرئييس المسؤول 

عن الدفع:

يتم تطبيق “نموذج الموجودات غري الملموسة” عندما يقع على المستخدمني المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف إمتياز الخدمات؛ و  •
يتم تطبيق “نموذج الموجودات المالية” عندما تقع على المانح المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف إمتياز الخدمات.  •

وفي حال قام المانح بضمان المبالغ اليت ستدفع خالل مدة العقد )على سبيل المثال، عن طريق معدل العائد الداخلي المضمون(، يجب استخدام نموذج 
الموجودات المالية إلحتساب إمتياز البنية التحتية، بما أن المانح هو المسؤول الرئييس عن الدفع. في حني يستخدم نموذج الموجودات المالية إلحتساب 

عقود البناء والتشغيل والتحويل اليت أبرمت مع المانح. تقوم المجموعة بإدراج الموجودات المالية من ترتيبات إمتياز الخدمات في بيان المركز المالي الموحد 
كموجودات مالية تشغيلية ابلتكلفة المطفأة.

 
األدوات المالية

إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلحدى المنشآت والزتام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. يتم االعرتاف ابلموجودات المالية 
والمطلوابت المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 

الموجودات المالية أ) 

اإلعرتاف والقياس المبدئي
يتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلعرتاف المبدئي، ويتم قياسها الحًقا ابلتكلفة المطفأة، أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو ابلقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلعرتاف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها. 
ابستثناء الذمم المدينة التجارية اليت ال تتضمن على عنصر تمويلي هام أو اليت قامت المجموعة من أجلها بتطبيق الوسيلة العملية، تقوم المجموعة مبدئًيا 

بقياس األصل المالي بقيمته العادلة ابإلضافة إلى تكاليف المعاملة في حالة األصل المالي غري المدرج ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إدراج 
تكاليف المعامالت للموجودات المالية المدرجة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية اليت ال تتضمن 
على عنصر تمويلي هام أو اليت قامت المجموعة بتطبيق الوسيلة العملية لها بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 - إيرادات 

من عقود مع العمالء.
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عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوابت المالية عن سعر المعاملة عند اإلعرتاف المبدئي، تقوم المجموعة ابإلعرتاف ابلفرق كما يلي:

عندما تكون القيمة العادلة مستمدة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة ألصل أو الزتام مماثل )أي مدخالت من المستوى 1( أو بناًء على أسلوب   •
تقييم يستخدم فقط بيانات من أسواق يمكن مالحظتها، يتم االعرتاف ابلفرق كمكسب أو خسارة.

في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعرتاف ابألرابح أو الخسائر المؤجلة لليوم األول بشكل فردي. يتم إطفاءها على مدى عمر   •
األداة، أو تأجيلها حىت يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة ابستخدام مدخالت السوق اليت يمكن مالحظتها، أو تحقيقها من خالل التسوية.

من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه ابلتكلفة المطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن تكون ناتجة عن التدفقات النقدية اليت هي 
“فقط دفعات ألصل الدين والفائدة” على المبلغ الرئييس القائم. يشار إلى هذا التقييم أبنه اختبار دفعات ألصل الدين والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى 

األداة.

يشري نموذج أعمال المجموعة للموجودات المالية إلى كيفية إدارتها للموجودات المالية من أجل تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت 
التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

يتم االعرتاف بعمليات رشاء أو بيع الموجودات المالية اليت تتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمين تم تحديده من خالل الترشيع أو العرف السائد في 
السوق )الصفقات العادية( في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلزتم فيه المجموعة برشاء أو بيع األصل.

 
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:

موجودات مالية ابلتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  •
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير المكاسب والخسائر المرتاكمة )أدوات الدين(  •

موجودات مالية مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير المكاسب والخسائر المرتاكمة عند االستبعاد )أدوات حقوق   •
الملكية(

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

موجودات المالية ابلتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
تقوم المجموعة بقياس الموجودات ابلتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الرشطني التاليني:

يتم اإلحتفاظ ابألصل ضمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ ابلموجودات المالية للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  •
تنشأ عن الرشوط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة واليت تكون عبارة فقط عن مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ   •

الرئييس القائم.

يتم الحًقا قياس الموجودات المالية ابلتكلفة المطفأة ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة. يتم االعرتاف ابألرابح والخسائر في 
الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل أو تعديله أو عند انخفاض قيمته.

موجودات المالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء الرشطني التاليني:

يتم االحتفاظ ابألصل المالي ضمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ ابلموجودات للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية والبيع؛ و   •
تنشأ عن الرشوط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة واليت تكون عبارة فقط عن مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ   •

الرئييس القائم.
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ابلنسبة ألدوات الدين ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم اإلعرتاف بإيرادات الفائدة وخسائر إعادة تقييم صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في 
القيمة أو العكوسات في الربح او الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة اليت تم استخدامها للموجودات المالية المقاسة ابلتكلفة المطفأة. يتم اإلعرتاف 

ابلتغريات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تدوير التغري المرتاكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر 
إلى الربح او الخسارة.

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
عند اإلعرتاف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تقوم ابختيار بشكل نهائي وذلك لتحديد اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية ابلقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسيب الدولي رقم 32 - األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها 

للمتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

ال يتم إعادة تدوير األرابح والخسائر من هذه الموجودات المالية إلى الربح أو الخسارة. يتم االعرتاف بتوزيعات األرابح كإيرادات أخرى في بيان الربح أو الخسارة عند 
إثبات حق الدفع، إال إذا استفادت المجموعة من هذه العائدات كاسرتداد لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه المكاسب في الدخل 

الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة.
 

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
تشمل الموجودات المالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات المالية المصنفة عند االعرتاف 

األولي ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية المطلوبة بشكل إلزامي للقياس ابلقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية 
كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم رشاؤها لغرض البيع أو إعادة الرشاء في المدى القريب. يتم أيًضا تصنيف المشتقات، بما في ذلك المشتقات الضمنية المنفصلة، 
كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. تم وصف المعالجة المحاسبية المفصلة للمشتقات في السياسة المحاسبية لألدوات المالية 
المشتقة وأنشطة التحوط. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية اليت ال تمثل فقط دفعات ألصل الدين والفائدة وقياسها ابلقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال.

بغض النظر عن معايير أدوات الدين اليت سيتم تصنيفها ابلتكلفة المطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو موضح أعاله، يمكن تصنيف 
أدوات الدين ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعرتاف المبدئي إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم التطابق المحاسيب.

يتم إدراج الموجودات المالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي ابلقيمة العادلة مع االعرتاف بصافي التغريات ابلقيمة العادلة في 
الربح أو الخسارة.

النقد والودائع قصرية األجل
يشمل النقد والودائع قصرية األجل في بيان المركز المالي على النقد لدى البنوك ونقد في الصندوق والودائع قصرية األجل واليت تستحق خالل ثالثة أشهر 

أو أقل. لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد ومرادفات النقد من الودائع النقدية والودائع قصرية األجل كما هو محدد أعاله، صافي الحساابت البنكية 
المكشوفة.

إلغاء اإلعرتاف
يتم إلغاء اإلعرتاف ابألصل المالي )أو ، عند االقتضاء ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( بشكل أسايس )أي يتم إلغاء 

اإلعرتاف به من بيان المركز المالي للمجموعة( عند:

إنتهاء الحقوق التعاقدية ابستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  •
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بقبول اإللزتام بتسديد التدفقات النقدية المستلمة ابلكامل من   •

دون أي تأخري جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب “تمرير التدفقات النقدية” ؛ وإما:

قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري، أو  •
لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل  •
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عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تدخل في ترتيب لتمرير التدفقات النقدية، فإنها تقوم بتقييم ما إذا، 
وإلى أي مدى، قد احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ إلى حٍد كبري بكافة مخاطر ومنافع األصل أو تحويل السيطرة 

على األصل، تستمر المجموعة ابإلعرتاف ابألصل المحول إلى مدى مشاركتها المستمرة فيه. في هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك ابإلعرتاف اباللزتام 
المرتبط به. يتم قياس األصل المحول وااللزتام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللزتامات اليت احتفظت بها المجموعة.

يتم قياس المشاركة المستمرة اليت تأخذ شكل ضمان على األصل المحول ابلقيمة المدرجة األصلية لألصل أو أقىص مبلغ للبدل الذي قد يتطلب من المجموعة 
دفعه، أيهما أقل.

 
إنخفاض القيمة

تقوم المجموعة ابإلعرتاف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غري المحتفظ بها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة 
بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة، ابستثناء تلك األدوات المالية اليت يكون للطرف المقابل فيها تصنيف 
ائتماني بدرجة استثمارية أو لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ اإلعرتاف المبدئي، وفي هذه الحالة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 

شهًرا. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهًرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد على أداة مالية واليت تكون 
ممكنة في غضون 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير.

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسارة االئتمان المتوقعة للموجودات المالية. يتم احتساب معدالت المخصص بناًء على التقديرات بما في 
ذلك احتمالية التعرث والخسارة المتكبدة عند التعرث. يتم تخصيص هذه التقديرات من خالل تقييم التصنيفات االئتمانية للطرف المقابل. تقوم المجموعة بضبط 

المصفوفة لتعديل معدالت المخصص حسب المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتغري الظروف االقتصادية المتوقعة )أي 
الناتج المحلي اإلجمالي(، يتم تعديل معدالت التعرث التاريخية. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث التصنيف االئتماني للطرف المقابل ويتم تحليل التغريات 

في التقديرات المستقبلية. قد ال تكون خربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ ابلظروف االقتصادية كذلك مؤرشًا على التعرث الفعلي للعميل في 
المستقبل. 

ابلنسبة ألدوات الدين ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، تطبق المجموعة مخاطر االئتمان المنخفضة المبسطة. في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة 
بتقييم ما إذا كانت أداة الدين تعترب ذات مخاطر ائتمانية منخفضة ابستخدام جميع المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة دون تكلفة أو جهد غري ضروري. 
إلجراء ذلك التقييم، تقوم المجموعة بإعادة تقييم التصنيف االئتماني الداخلي ألداة الدين. ابإلضافة إلى ذلك ، تأخذ المجموعة ابإلعتبار أنه كانت هناك زيدة 

هامة في مخاطر االئتمان عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة ألكرث من 30 يوًما بعد تاريخ استحقاقها.

الزايدة الهامة في مخاطر اإلئتمان
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعرتاف األولي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث التخلف عن 

السداد على األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع خطر حدوث تخلف على األداة المالية كما في تاريخ اإلعرتاف األولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة 
ابالعتبار كٍل من المعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخربة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو 

جهد كبري. 

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد فيما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان وتقوم بتعديلها كما هو 
مناسب لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخرًا.

 
تفرتض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع بشكل هام منذ االعرتاف األولي إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية 

منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة:

إذا كانت األداة المالية لديها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛  •
أن يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء ابلزتامات التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب؛ و  •

قد تؤدي التغريات السلبية في الظروف االقتصادية واألعمال على المدى الطويل، ولكن ليس ابلضرورة، إلى تقليل قدرة المقرتض على الوفاء ابلزتامات   •
التدفق النقدي التعاقدي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(
31 ديسمرب 2021 

تعريف التخلف عن السداد
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات اليت تم جمعها ووضع تقديرات الحتمال التعرث عن السداد مع مرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد أي 

تغيريات في معدالت التخلف عن السداد والتغريات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية عرب مختلف المناطق الجغرافية للمجموعة.

موجودات مالية ذات قيمة ائتمان منخفضة 
يعترب األصل المالي ذات قيمة ائتمانية منخفضة عند وقوع حدث أو أكرث له تأثري سليب على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. يتضمن الدليل 

على أن الموجودات المالية هي ذات قيمة ائتمان منخفضة القيمة بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

صعوابت مالية هامة يواجها المقرتض أو المصدر؛   •
خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو تجاوز فرتة االستحقاق؛   •

أن يقوم الدائن )الدائنني( للمقرتض، نتيجة لصعوابت مالية ألسباب اقتصادية أو تعاقدية يواجها المقرتض، بمنح المقرتض امتياز )امتيازات( واليت لم يكن   •
ليأخذها الدائن )الدائنني( ابالعتبار، بخالف ذلك؛ 

يصبح من المحتمل أن يتعرض المقرتض لإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخر؛ أو  •
عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوابت المالية.  •

سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشري إلى أن المدين يعاني من صعوابت مالية شديدة وال يوجد هناك احتمال واقعي 

لإلسرتداد. تكون هذه هي الحالة بشكل عام عندما تستنفذ المجموعة جميع الجهود القانونية والعالجية للتحصيل من العمالء. قد تبقى الموجودات المالية 
المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات اسرتداد المجموعة، مع األخذ ابإلعتبار المشورة القانونية عند االقتضاء. يتم اإلعرتاف أبي مبالغ مسرتدة 

في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

القياس واالعرتاف بخسائر االئتمان المتوقعة
يعترب قياس خسائر االئتمان المتوقعة دلياًل على احتمالية التخلف عن السداد، أو الخسارة ابفرتاض التخلف عن السداد )أي حجم الخسارة إذا كان هناك تخلف عن 

السداد( والتعرض للتخلف عن السداد. ويستند تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة ابفرتاض التخلف عن السداد على البيانات التاريخية المعدلة بناًء على 
المعلومات المستقبلية كما هو موضح أعاله. أما ابلنسبة للتعرض للتخلف عن السداد، لموجودات مالية، فإن هذا يمثله إجمالي القيمة المدرجة للموجودات 
في تاريخ التقرير، لعقود الضمانات المالية، يتضمن التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير، ابإلضافة إلى أي مبالغ إضافية متوقعة يتم سحبها في 

المستقبل حسب تاريخ التخلف عن السداد المحدد بناًء على االتجاه التاريخي، وفهم المجموعة لالحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدينني، وغريها من 
المعلومات المستقبلية ذات العالقة. 

ابلنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة كالفرق بني جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفقًا للعقد وجميع 
التدفقات النقدية اليت تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي.

المطلوابت المالية ب) 

االعرتاف والقياس المبدئي
عند اإلعرتاف المبدئي ، تقوم المجموعة بقياس اإللزتام المالي غري المصنف ابلقيمة العادلة في الربح أو الخسارة، ابلقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف 

المعاملة اإلضافية والعائدة مبارشة إلى إستحواذ أو إصدار االلزتام المالي. يتم إدراج تكاليف المعامالت للمطلوابت المالية المدرجة ابلقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

 
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوابت المالية في فئتني:

مطلوابت مالية ابلتكلفة المطفأة  •
مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •



115  التقرير السنوي 2021

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية

المطلوابت المالية اليت تم قياسها الحقًا ابلتكلفة المطفأة
يتم قياس المطلوابت المالية اليت ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة واليت لم يتم تصنيفها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ابلتكلفة المطفأة في نهاية 
الفرتات المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيمة المدرجة للمطلوابت المالية اليت يتم قياسها الحقًا ابلتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية. يتم 

إدراج مصاريف الفوائد اليت لم يتم رسملتها كجزء من تكاليف األصل في تكاليف التمويل في بيان الربح أو الخسارة.

المطلوابت المالية اليت تم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
تقوم المجموعة بقياس المطلوابت المالية المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة، أي إذا تم تكبدها لغرض إعادة الرشاء على المدى القريب، ابلقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة. تشمل هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك المشتقات الضمنية المنفصلة، اليت دخلت فيها المجموعة واليت لم يتم 
تصنيفها كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. كما أن عقود الضمانات المالية والزتامات القروض الصادرة 

عن المجموعة يتم تحديدها من قبل المجموعة كمطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم االعرتاف أبرابح أو خسائر المطلوابت المالية 
ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

إلغاء اإلعرتاف 
تقوم المجموعة بإلغاء االعرتاف ابلمطلوابت المالية عندما وفقط عندما يتم إستيفاء االلزتام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء صالحيته. يتم االعرتاف أبي فرق بني 

القيمة المدرجة لاللزتام المالي المطلفأ والبدل المدفوع في الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية ج) 
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوابت المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة 

المبالغ المعرتف بها وتوجد هناك نية للتسوية على أساس الصافي، ولتحقيق الموجودات وتسوية المطلوابت في وقت واحد.

أدوات مالية مشتقة ومحاسبة التحوط د) 
تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية، بما في ذلك عقود 

صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادل معدالت الفائدة. يتم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل حول مشتقات األدوات المالية في إيضاح 31.

يتم إدراج مشتقات األدوات المالية مبدئيًا ابلقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحًقا ابلقيمة العادلة. يتم إدراج 
المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوابت مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

 
محاسبة التحوط

عند بداية عالقة التحوط اليت تتأهل لمحاسبة التحوط، تقوم المجموعة رسميًا بتعيني وتوثيق عالقة التحوط اليت ترغب في تطبيق محاسبة التحوط وأهداف 
إدارة المخاطر وإسرتاتيجية إجراء التحوط عليها.

تضمنت عملية التوثيق تحديد أداة التحوط، والبند المتحوط له، وطبيعة المخاطر اليت يتم التحوط منها وكيفية قيام المجموعة بتقييم ما إذا كانت تستوفي 
عالقة التحوط متطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر عدم فعالية التحوط و كيف يتم تحديد نسبة التحوط(. 

تتأهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا استوفت كافة متطلبات الفعالية التالية:

هناك “عالقة اقتصادية” بني البند المتحوط له وأداة التحوط.  •
ال يسيطر تأثري مخاطر االئتمان على “التغريات في القيمة” الناتجة عن العالقة االقتصادية.  •

تعترب نسبة التحوط من عالقة التحوط هي نفس تلك الناتجة عن كمية البند المتحوط له الذي قامت المجموعة فعليًا بتخصيص التحوط له، وكمية أدوات   •
التحوط اليت تستخدمها المجموعة في الواقع للتحوط لهذه الكمية من البند المتحوط له.
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يتم المحاسبة عن أنشطة التحوط اليت تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التحوط ، كما هو موضح أدناه:

تحوطات القيمة العادلة
يتم إدراج التغريات في القيمة العادلة للمشتقات اليت يتم تعينها وتتأهل كتحوطات للقيمة العادلة في الربح أو الخسارة على الفور، مع أي تغريات في 

القيمة العادلة لألصل أو االلزتام المتحوط له الذي يتعلق بمخاطر التحوط. يتم إدراج التغري في القيمة العادلة ألداة التحوط والتغري في البند المتحوط المنسوب 
للمخاطر المتحوط لها في بيان الربح أو الخسارة المتعلق ابلبند المتحوط له.

يتم إيقاف محاسبة التحوط عند إبطال المجموعة لعالقة التحوط أو عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو عند بيعها أو إلغائها أو استخدامها، أو عندما ال تعود 
مؤهلة لمحاسبة التحوط. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة إلى القيمة المدرجة للبند المتحوط له الناجم عن المخاطر المتحوط لها إلى الربح او الخسارة من ذلك 

التاريخ.

تحوطات التدفقات النقدية
يتم إدراج الجزء الفعال من التغريات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر ويتم تراكمها تحت بند التغريات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية في تحوطات التدفقات النقدية. يتم إدراج األرابح أو الخسائر المتعلقة ابلجزء 
غري الفعال على الفور في بيان الربح أو الخسارة، ويتم إدراجها في التغريات في القيمة العادلة للمشتقات وبند تحوطات القيمة العادلة.

يتم إعادة تصنيف المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى والمرتاكمة في حقوق المساهمني إلى الربح أو الخسارة في الفرتات اليت يتم 
فيها إدراج بند التحوط في الربح أو الخسارة، في نفس بند بيان الربح أو الخسارة كبند تحوط معرتف به. ومع ذلك، عندما ينتج عن المعاملة المتحوط لها المتوقعة 
إعرتاف أبصل غري مالي أو الزتام غري مالي، يتم تحويل األرابح والخسائر المدرجة سابقًا في الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى والمرتاكمة في حقوق الملكية من 

حقوق المساهمني ويتم إدراجها في القياس المبدئي لتكلفة األصل غري المالي أو االلزتام غري المالي.

يتم إيقاف محاسبة التحوط عند إبطال المجموعة عالقة التحوط أو عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو عند بيعها أو إلغائها أو استخدامها، أو عندما ال تعود 
مؤهلة لمحاسبة التحوط. تبقى أي أرابح أو خسائر مدرجة في الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى والمرتاكمة في حقوق المساهمني في ذلك الوقت في 

حقوق الملكية ويتم اإلعرتاف بها عندما يتم اإلعرتاف النهائي للمعاملة المتوقعة في الربح أو الخسارة. عندما ال يتوقع حدوث المعاملة المتوقعة، يتم إدراج 
األرابح أو الخسائر المرتاكمة في حقوق المساهمني مبارشة في الربح أو الخسارة.

 
مزااي الموظفني

اإلجازة السنوية وتذاكر السفر أ) 
يتم تكوين استحقاق لاللزتامات المقدرة للموظفني المتعلقة ابإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفني المؤهلني حىت 

نهاية فرتة التقرير.

مكافآت نهاية الخدمة ب) 

خطط المساهمة المحددة
تقوم المجموعة بتوفري مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادّة احتساب هذه المكافآت على أسـاس فرتة الخدمة للموظفني وإكمال الحد 

األدنى لفرتة الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فرتة الخدمة. يتم احتساب المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق 
أبوظيب لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية ابلنسبة لموظفيها من مواطين دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفني. تقتصر الزتامات 

المجموعة على هذه المساهمات المدفوعة للصندوق واليت يتم إدراجها كمصروف على أساس شهري ودفعها عند استحقاقها.
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خطط مكافآت المعاشات المحددة
يتم تحديد تكلفة خطط مكافآت المعاشات المحددة والمزاي الطبية األخرى لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللزتامات المعاشات ابستخدام طرق التقييم 

االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقًا لمخطط المكافآت المحددة وذلك ابستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة القياس، 
اليت تتضمن األرابح والخسائر االكتوارية وتأثري سقف األصل ابستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي الزتام المكافآت المحددة وعوائد موجودات 

الخطة )ابستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي الزتام المكافآت المحددة( مبارشة في بيان المركز المالي وتسجيل المبالغ المدينة أو المبالغ 
الدائنة المقابلة في األرابح المستبقاة من خالل الربح/ )الخسارة( الشاملة األخرى في الفرتة اليت يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى الربح 

أو الخسارة في الفرتات الالحقة. 

المخصصات

عـام أ) 
يتم تكوين المخصصات عندما يكون على المجموعة الزتام حالي )قانوني أو استنتاجي( نتيجة لحدث سابق مع احتمال الحاجة إلى تدفق الموارد اليت تشمل 

المنافع االقتصادية لتسوية االلزتام مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لقيمة االلزتام. عندما تتوقع المجموعة اسرتداد بعض أو جميع المخصصات – على سبيل 
المثال في إطار عقد تأمني-  يتم االعرتاف ابالسرتداد كأصل منفصل فقط عندما يكون االسرتداد مؤكدًا فعليا. يظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في بيان 

الربح او الخسارة ابلصافي بعد خصم االسرتداد. وفي حالة كان تأثري القيمة الزمنية لألموال هامًا يتم خصم المخصصات ابستخدام المعدل الجاري قبل الضريبة 
الذي يعكس القيمة الزمنية لألموال وعندما يكون مناسبًا، المخاطر المتعلقة اباللزتام. عند استخدام الخصم، يتم إدراج الزيدة في المخصص نتيجة لمرور 

الوقت كتكلفة تمويل.

الزتامات ازالة األصل عند التقاعد/ مطلوابت اإلزالة ب) 
لدى بعض الرشكات التابعة للمجموعة الزتامات قانونية فيما يتعلق بإعادة الموقع إلزالة أصول توليد الطاقة وتحلية المياه وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء 

أعمارها اإلنتاجية )تكاليف اإلزالة(. تقوم المجموعة بإدراج القيمة العادلة إلعادة الموقع وإزالة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقًا لذلك فإنه يتم 
إدراج الموجودات المقابلة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إدراج تكاليف اإلزالة ابلقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلزتامات ابستخدام 

التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل خصم مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوابت 
اإلغالق. يتم تسوية المبلغ الرتاكم عند تكبده ويدرج في بيان الربح او الخسارة كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللزتامات استبعاد 

الموجودات سنوًي ويتم إجراء التعديالت عندما يكون مناسبًا. يتم إضافة أو اقتطاع التغيريات في مخصصات التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم 
المستخدم من تكلفة األصل ذات العالقة.

 
عالوة اإلنتاج  ج) 

بموجب رشوط الرتتيبات المشرتكة في اإلنتاج ذات الصلة، يحق لموجودات المجموعة من النفط والغاز في أورواب وأمريكا الشمالية الحصول على حصتها في 
إنتاج الهيدروكربونات بناًء على الحصص العاملة للمجموعة. ومن حق الموجودات النفطية للمجموعة في العراق في المشاركة في إنتاج النفط الخام على 

أساس حصة المجموعة في المشاركة.

ابلنسبة إلستثمار المجموعة في موجودات اتروش، تتضمن عقود اإلنتاج المشرتكة للمجموعة الزتام قانوني لعالوة اإلنتاج واليت يتم دفعها لحكومة إقليم 
كردستان عندما يتم تحقيق أهداف انتاجية محددة. تقوم المجموعة بإدراج مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن أن التدفق الخارج المتضمن 

للموارد اإلقتصادية سوف يكون ضرورًي لتسوية اإللزتام. يتم تقييم هذه المخصصات بناًء على حصة المجموعة المؤكدة والمحتملة من اإلحتياطيات بموجب 
عقود اإلنتاج المشرتكة.

المطلوابت الطارئة
تستلم المجموعة في بعض األحيان مطالبات في المسار اإلعتيادي لألعمال. يتم تقييم المطلوابت وااللزتامات المتعلقة بهذه المطالبات دورًي ابلرجوع إلى 

آخر المعلومات المتوفرة، عادة ابالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيني آخرين. يتم إدراج المطلوابت فقط في حال وجود مؤرشات سلبية أكرث من عدم 
وجودها وهناك إمكانية لتقدير قيمة الخسارة بشكل معقول. في حال عدم توفر أي من هذه الرشوط، يتم اإلفصاح عن المطلوابت كمطلوابت طارئة، إذا كانت 

جوهرية. إن النتائج الفعلية لهذه المطالبات قد تختلف عن المطلوابت المقدرة وابلتالي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة.
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2.3   أحكام محاسبية هامة ومصادر رئيسية للتقدير غري المؤكد
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، يتطلب من اإلدارة القيام أبحكام وتقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيم المدرجة للموجودات والمطلوابت عند عدم 

وجود مصادر أخرى متوفرة. تستند التقديرات واالفرتاضات المرتبطة بها على الخربة التاريخية والعوامل األخرى ذات العالقة. ومع ذلك، فإن عدم اليقني بشأن 
هذه االفرتاضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة لألصل أو االلزتام المتأثر في المستقبل.

يتم مراجعة هذه التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر. يتم تسجيل اإلختالف في التقديرات المحاسبية في الفرتة اليت يتم فيها إعادة مراجعة هذه 
التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفرتة،. أو في حالة كون التعديالت الناتجة عن إعادة مراجعة التقديرات تؤثر في 

فرتة المراجعة والفرتات المستقبلية فيتم تسجيلها في تلك الفرتات.

األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية  
قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية، واليت لها أكرث تأثري جوهري على المبالغ المعرتف بها في هذه البيانات المالية الموحدة:

اإلعرتاف ابإليرادات - توصيل وإمداد المياه والكهرابء
تم اتخاذ أحكام هامة في تحديد ما إذا كان توصيل وتوريد المياه / الكهرابء يعتربان من الزتامات األداء المتمزية حيث يمكن أن يكون لذلك تأثري هام على كيفية 

تحقيق اإليرادات ذات الصلة. أخذت اإلدارة ابإلعتبار المعايير التفصيلية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 إيرادات من عقود مع العمالء إلى جانب مجموعة 
متنوعة من العوامل بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقيات التوصيل والتوريد والتعريفات المفروضة وما إلى ذلك.

في ضوء الحقائق والظروف، تعتقد اإلدارة أن التوصيل والتوريد هما الزتامان متمزيان لألداء، ومن ثم يجب االعرتاف ابإليراد عند الوفاء بكل الزتام. ابلنسبة لرسوم 
التوصيل، يتم الوفاء اباللزتام بمجرد اكتمال االتصال وبعد ذلك يحق للمجموعة الحصول على البدل ابلكامل. نتيجة لذلك، يتم االعرتاف ابإليرادات المتعلقة برسوم 

التوصيل عند بدء االتصال في وقت معني. نظًرا للوفاء ابلزتام توريد المياه / الكهرابء عند تقديم المنتج / الخدمة، يتم أيًضا اإلعرتاف ابإليرادات ذات الصلة عند 
نقطة زمنية عند التوريد. على العكس من ذلك، إذا تم اعتبار التوصيل والتوريد بمثابة الزتام أداء واحد، فسيتم تأجيل رسوم التوصيل ذات الصلة على مدار العمر 

اإلنتاجي لألصول المثبتة لتوفري التوصيل.

اتفاقيات رشاء الطاقة والمياه

اتفاقيات امتياز الخدمة أ) 
دخلت بعض الرشكات التابعة األجنبية للمجموعة في اتفاقيات لرشاء الطاقة مع متعهدين في البلدان اليت تعمل فيها. قررت اإلدارة أن ترتيبات إمتياز الخدمة 

لتفسري لجنة تفسريات التقارير المالية الدولية رقم 12 – هي ترتيبات إمتياز الخدمة من خالل تطبيق متطلبات تفسري للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت 
الرشكات التابعة المحلية للمجموعة )اإلمارات العربية المتحدة( في إطار اتفاقيات طويلة المدى لرشاء الطاقة والمياه مع رشكة مياه وكهرابء اإلمارات. بناًء 

على رشوط إتفاقيات رشاء الطاقة والمياه فإن رشكة مياه وكهرابء اإلمارات ال تمتلك السيطرة على أي حقوق متبقية في المحطات في نهاية فرتة إتفاقيات 
رشاء الطاقة والمياه وابلتالي تعترب اإلدارة أن اتفاقيات رشاء الطاقة والمياه ال تقع ضمن تفسري لجنة تفسريات التقارير المالية الدولية رقم )12( – ترتيبات إمتياز 

الخدمة.

الزتامات تأجري تشغيلية- الرشكات التابعة كمؤجر ب) 
كما هو مذكور أعاله، أبرمت الرشكات التابعة للمجموعة المحلية اتفاقيات لرشاء الطاقة والمياه. وبموجب اتفاقيات رشاء الطاقة والمياه تستلم الرشكات 
التابعة دفعات مقابل توفري السعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرابء سواء قام المتعهد )رشكة مياه وكهرابء اإلمارات( ابستخدام ذلك أم ال )“دفعات مقابل 

توفري السعة”( ودفعات مقابل مصاريف اإلنتاج المتغرية )“دفعات مقابل الطاقة والمياه”(. قامت المجموعة بتحديد أن اتفاقيات رشاء الطاقة والمياه هي 
ترتيبات إيجار، حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات، بناًء على تقدير اإلدارة للعمر اإلنتاجي 
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والقيمة المتبقية للموجودات، وابلتالي يتم إحتساب اتفاقيات رشاء الطاقة والمياه كعقود إيجار تشغيلية. يتم تقدير ومراجعة العمر اإلنتاجي لألصل والقيمة 
المتبقية سنوًي. يتم االعرتاف بتأثرات التغريات في العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي على مدى العمر المتبقي لألصل. عند وجود تعديالت على اتفاقيات 

رشاء الطاقة والمياه، تقوم اإلدارة بإعادة النظر فيما إذا كانت المجموعة ال تزال تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات.

تصنيف حقوق الملكية أو اإللزتام
يتم تصنيف القروض بدون فوائد إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفًقا لجوهر الرتتيب التعاقدي والمعيار المحاسيب الدولي رقم 32. يتم التعامل مع 

المبالغ غري المضمونة بدون فوائد محددة ورشوط السداد كمساهمة في حقوق الملكية.

رسملة تكاليف المرشوع

شبكة النقل أ)  
عند تحديد توقيت تسجيل األصول وبدء االستهالك ، راعت اإلدارة المبادئ المنصوص عليها في المعيار المحاسيب الدولي رقم 16 - الممتلكات واآلالت 

والمعدات، ووقت االنتهاء من التشغيل والوقت الذي يكون فيه األصل جاهًزا لالستخدام المقصود. أي أنه من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى 
المجموعة وأن األصول تعمل وتحت استخدام المجموعة.

يتم تحويل تكاليف المرشوع المتعلقة بشبكة النقل للمجموعة، والمرسملة بموجب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات 
ذات الصلة عند استيفاء المعايير التالية:

أ(  ربط شبكة التوزيع مع شبكة النقل،
اعتماد نموذج رسملة المرشوع من قبل مديرية إدارة األصول، و ب(  

يتم إصدار شهادة القبول المؤقت للمقاول. ج(  

يتم تعديل أي مراجعة في تقديرات المهندس أبثر مستقبلي مع تكاليف المرشوع المسجلة. تعرتف المجموعة بمشاريع النقل واإلرسال الممولة بمجرد 
االنتهاء من العمل المعين ، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية من مكتب التنظيم والرقابة، وتوقيع اتفاقيات نقل األصول وإرسالها وإتاحة أصول 

اإلرسال واإلرسال لالستخدام. وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع المحول في السنوات السابقة. تنص مذكرة التفاهم على أن الناقل يتحمل المخاطر 
والملكية الخاصة أبصول بناء مرشوع النقل واإلرسال حىت االنتهاء بنجاح من بدء تشغيل المرحلة المعنية. وبناًء عليه، قررت اإلدارة أن نقل أصول إنشاء مرشوع 

النقل واإلرسال لم يتم وفًقا للسياسات المحاسبية للمجموعة ومذكرات التفاهم واتفاقية نقل األصول.
 

مشاريع التطوير الكربى - أصول التوزيع ب)  
عند تحديد توقيت تسجيل أصول التوزيع هذه اليت يتم استالمها من مطورين مختلفني وبدء االستهالك، أخذت اإلدارة ابإلعتبار المبادئ المنصوص عليها في 
المعيار المحاسيب الدولي رقم 16، ووقت االنتهاء من التشغيل والوقت الذي تكون فيه األصول جاهزة لالستخدام المقصود. أي أنه من المحتمل أن تتدفق 

المنافع االقتصادية إلى المجموعة بموجب ترخيص التوزيع الحصري وتكون أصول التوزيع قد أصبحت قيد التشغيل وتحت استخدام المجموعة.

خالل السنة، أخذت اإلدارة ابإلعتبار المعايير التفصيلية للمعيار المحاسيب الدولي رقم 16 وقامت بمراجعة اتفاقيات التحويل والمراسالت مع المطورين 
والمستشارين لهذه المشاريع للحصول على مربرات االعرتاف بها في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. تعتقد اإلدارة أن أصول التوزيع 

هذه تستوفي الرشوط المذكورة في المعايير المحاسبية الدولية من حيث رسملة أصول التوزيع هذه وابلتالي استهالكها من التاريخ الذي كانت فيه أصول 
التوزيع هذه متاحة لالستخدام.
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رسملة تكاليف الموظفني
تحدد اإلدارة ما إذا كانت المجموعة ستعرتف أبصل من تكاليف الموظفني المتكبدة إلنجاز مرشوع إذا كانت هذه التكاليف تفي بجميع المعايير التالية:

تتعلق التكاليف مبارشة بمرشوع يمكن للمجموعة تحديده على وجه التحديد؛ أ( 
تولد التكاليف أو تعزز موارد المجموعة اليت سيتم استخدامها في الوفاء ابلزتامات األداء في المستقبل؛ و ب(  

من المتوقع اسرتداد التكاليف. ج(  

سيتم إطفاء تكاليف الموظفني هذه على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل المعرتف به.

تحديد مدة اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف اليت تخلق حافًزا اقتصادًي لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم 
تضمني خيارات التمديد )أو فرتات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه سيتم تمديد عقد اإليجار )أو لن يتم إنهاؤه(. 

يتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيري جوهري في الظروف مما يؤثر على هذا التقييم والذي يقع ضمن سيطرة المجموعة.
 

تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختابر مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج األعمال )يرجى االطالع 

على سياسة أقسام الموجودات المالية في إيضاح 2.2(. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية 
مًعا لتحقيق هدف أعمال معني. 

يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر اليت تؤثر على أداء 
الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة ابلتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر واليت تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعترب 
المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ ابلموجودات المالية المتبقية مناسًبا، وإذا كان من غري 

المناسب ما إذا كان هناك تغيري في نموذج األعمال وابلتالي يتم إدخال تغيرًيا مستقبلًيا لتصنيف تلك الموجودات. لم تكن هناك حاجة لمثل هذه التغيريات خالل 
الفرتات المعروضة.

المستحوذ المحاسيب
إن أحد أهم خطوات إندماج األعمال هي تحديد المشرتي في المعاملة. من منظور محاسيب، قد ال يكون المستحوذ القانوني دائًما هو المستحوذ المحاسيب. 

في اندماج األعمال الذي يتم في المقام األول من خالل تبادل حصص حقوق الملكية، عادة ما يكون المشرتي هو المنشأة اليت تصدر حصص حقوق الملكية. 
ومع ذلك، في بعض مجموعات األعمال، واليت تسمى عادًة “عمليات االستحواذ العكيس”، تكون المنشأة الُمصِدرة هي الرشكة المستحوذ عليها.

وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، تحدد عدة عوامل المشرتي المحاسيب - حقوق التصويت النسبية في المنشأة المدمجة بعد دمج األعمال، ووجود 
حصة تصويت أقلية كبرية في المنشأة المشرتكة إذا لم يكن لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من المالكني حصة تصويت هامة، وتكوين مجلس إدارة المنشأة 

المدمجة، وتكوين اإلدارة العليا للمنشأة المدمجة، ورشوط تبادل حقوق الملكية والحجم النسيب )يقاس، على سبيل المثال ، بـ الموجودات أو اإليرادات أو 
األرابح( لكل منشأة مدمجة.

في المعاملة بني منشآت طاقة ومؤسسة أبوظيب للطاقة، أجرت المجموعة تقييًما للمشرتي المحاسيب وفًقا للعوامل النوعية والكمية للمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 3 وقررت أن المنشأة المستحوِذة لألغراض المحاسبية هي رشكة ترانسكو نظًرا لحجمها النسيب ضمن المجموعة المدمجة.
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المصادر الرئيسية للتقدير غري المؤكد
إن اإلفرتاضات الرئيسية المتعلقة ابلمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدير غري المؤكد في نهاية فرتة التقرير واليت تحمل مخاطر مهمة قد تسبب تعديالت 

جوهرية على قيم الموجودات والمطلوابت خالل السنة المالية القادمة هي كما يلي:

اختبار إنخفاض قيمة الموجودات غري المالية
تقوم اإلدارة في كل تاريخ تقرير بتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤرشات على انخفاض القيمة فيما يتعلق بممتلكات وآالت ومعدات والموجودات غري الملموسة 

للمجموعة بما في ذلك موجودات االستكشاف والتقييم. يتم أخذ نطاق واسع من العوامل الداخلية والخارجية في االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤرشات.

تقوم المجموعة ابختبار االنخفاض في الموجودات الغري مالية بناًء على احتساب القيمة القابلة لالسرتداد لكل وحدة مولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة 
للنقد اليت يتم اختبارها. إن المبالغ اليت يمكن تحقيقها هي القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة 

المستخدمة لوحدات توليد النقد بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة اليت أقرتها اإلدارة واليت ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة اليت لم تقم المجموعة 
اباللزتام بها أو االستثمارات المستقبلية الكبرية اليت من شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد اليت يتم اختبارها. يتم احتساب القيمة العادلة ناقص 
تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناًء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة ابستخدام المدخالت وافرتاضات السوق. إن القيمة القابلة لالسرتداد هي 

أكرث حساسية الفرتاضات أسعار السلع وافرتاضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية.

تقدير احتياطيات النفط والغاز
يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية ابستخدام األساليب والمعايير المقبولة عالميًا. تتضمن عملية المراجعة السنوية 
للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها أطراف خارجيون. إن جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة 

للمراجعة سواًء كزيدة أو نقصان بناًء على المعلومات الجديدة، كالمعلومات من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغيريات في العوامل االقتصادية ويشمل 
ذلك أسعار اإلنتاج والرشوط التعاقدية أو خطط التطوير. عمومًا، إن التغيريات الناتجة من االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفري معلومات 

جديدة المتاحة من أنشطة التطوير واإلنتاج ُتعترب السبب الرئييس للمراجعات السنوية. إن التغيريات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤرش مهم على حدوث 
انخفاض أو عكس االنخفاض وقد تنتج الحقًا عن تكاليف االنخفاض في القيمة أو قد تؤثر على مخصص النضوب بحسب وحدات اإلنتاج واليت تؤثر في الربح أو 

الخسارة.

مخصص وقف التشغيل
يتم احتساب تكلفة وقف التشغيل من قبل المجموعة عند انتهاء العمر التشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات. إن التكلفة النهائية لإللغاء أو 

قيمة االلزتامات المرتتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناًء على عدة عوامل بما في ذلك التغريات في المتطلبات القانونية ذات الصلة، وظهور 
تقنيات تنقيب جديدة أو خربات جديدة في مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضًا تغري التوقيت المتوقع للنفقات، على سبيل المثال يمكن تغري الوقت المتوقع للنفقات 

استجابة للتغريات في القوانني واللوائح أو تفسرياتها و/ أو نتيجة للتغريات أسعار السلع. يعترب المخصص أكرث حساسية الفرتاضات أسعار السلع وافرتاضات 
أسعار الصرف األجنيب والتضخم ومعدالت الخصم المستخدمة في نماذج التدفقات النقدية.

 
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

تستند مخصصات الخسارة للموجودات المالية على افرتاضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة الحكم 
في وضع هذه االفرتاضات واختيار المدخالت إلحتساب انخفاض القيمة، بناًء على الخربة السابقة للمجموعة، وظروف السوق الحالية ابإلضافة إلى التقديرات 

المستقبلية في نهاية كل فرتة تقرير.

يتم أخذ المعلومات التالية في االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل هام منذ االعرتاف المبدئي:

تدهور جوهري فعلي أو متوقع في األدوات المالية الخارجية )إن وجدت( أو التصنيف االئتماني الداخلي؛ أ( 
التغريات السلبية القائمة أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية اليت من المتوقع أن تتسبب في انخفاض هام في قدرة المدين على  ب( 

الوفاء ابلزتامات ديونه؛
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تدهور جوهري فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين؛ ج( 
الزيدات الجوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين؛ د( 

حدوث تغري سليب فعلي أو متوقع جوهري في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية مما يؤدي إلى انخفاض هام في قدرة المدين على الوفاء  ه( 
ابلزتامات الدين. بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله، تفرتض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل هام منذ االعرتاف األولي 

عندما تجاوزت المدفوعات التعاقدية أكرث من 90 يوًما من تاريخ االستحقاق، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة توضح خالف ذلك.

مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادمة
تقوم اإلدارة بتقييم الخسارة )إن وجدت( على بنود المخزون بطئ الحركة والمتقادم على أساس منتظم. عند تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص للتقادم 

في الربح أو الخسارة، تقوم المجموعة بإصدار أحكام حول ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشري إلى وجود استهالك مستقبلي للبند. بناًء على 
العوامل، حددت اإلدارة بنود المخزون كبطيئة الحركة ومتقادمة الحتساب مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم.

القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن استمداد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوابت المالية المسجلة في بيان المركز المالي على أساس األسعار المدرجة من األسواق 

النشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة ابستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق اليت 
يمكن مالحظتها حيثما أمكن، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكًنا، يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام اإلخذ ابإلعتبار المدخالت 

مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغريات في االفرتاضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية.

ضريبة الدخل
تقوم المجموعة ابإلعرتاف بصافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح أبنه سيتم عكس الفوارق 

المؤقتة الخاضعة للخصم في المستقبل القريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المسرتدة يتطلب من المجموعة إجراء افرتاضات هامة متعلقة بضريبة الدخل 
المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانني الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة 

أن التدفقات النقدية المستقبلية والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثريًا عن االفرتاضات مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على تحقيق صافي موجودات الضريبة 
المؤجلة بتاريخ التقارير المالية الموحدة. ابإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك تغيريات على قوانني الضرائب في البلدان اليت تعمل فيها المجموعة واليت قد تحد 

من إمكانية المجموعة للحصول على خصومات ضريبية في فرتات مستقبلية.
 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
قامت المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ ابإلعتبار االستخدام المتوقع للموجودات 

والتلف المادي لها. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًي ويتم تعديل تكاليف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن 
األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

اإليرادات التشغيلية األخرى - النقل والتوزيع
يتم احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرابء كالفرق بني الحد األقىص لإليرادات المسموح بها المحدد في الرقابة التنظيمية 1 )المرسلة 

من قبل دائرة الطاقة( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرابء من عمالئها. وبناًء على ذلك، قامت المجموعة ابإلعرتاف بهذه اإليرادات لمبيعات المياه 
والكهرابء بناًء على تلك الحقوق والمزاي اليت تم تأكيدها خالل الفرتة.

اإليرادات غري المفوترة
تقوم المجموعة بتقدير مبلغ االستهالك غري المفوتر بشكل فردي لكل حساب عميل بناًء على قراءات العداد التاريخية. يتم احتساب االستهالك غري المفوتر 

بناًء على متوسط االستهالك للفرتة بني تاريخ آخر قراءة للعداد ونهاية السنة.
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوابت القابلة للتحديد
كما هو مبني في إيضاح 1 أعاله، يتم االعرتاف ابلموجودات القابلة للتحديد المستحوذة والمطلوابت المقبولة في دمج األعمال بقيمتها العادلة. عند تقدير 

القيمة العادلة ألصل أو الزتام، استعانت المجموعة بخرباء تقييم مؤهلني من أطراف أخرى إلجراء التقييم. تم تفصيل االفرتاضات والتقديرات ذات العالقة في 
تقييم القيم العادلة في اإليضاحات 12 و 14 و 32.3.

2.4    المعايير والتفسريات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة
قامت المجموعة للمرة األولى بتطبيق بعض المعايير والتعديالت واليت ترسي للفرتات السنوية اليت تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021.

تحسني معيار سعر الفائدة - المرحلة 2 )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، المعيار المحاسيب الدولية رقم 39، والمعايير الدولية   •
للتقارير المالية أرقام 7، 4 و 16 )يرسي تطبيقها اعتباًرا من 1 يناير 2021(.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثري هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنوات الحالية والسابقة ولكنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الرتتيبات 
المستقبلية.

لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق المعايير، التفسريات أو التعديالت التالية اليت تم إصدارها واليت لم يحن موعد تطبيقها بعد. من غري المتوقع أن يكون 
لها أي تأثري هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 - عقود التأمني )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2023(.  •
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 - البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسيب الدولي رقم -28 استثمارات في رشكات زميلة   •

ومشاريع مشرتكة: بيع أو المساهمة في األصول بني المستثمر والرشكات الزميلة أو المشاريع المشرتكة )لم يتم تحديد تاريخ التطبيق(.
تعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية: تصنيف المطلوابت كمتداولة أو غري متداولة )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2023(.  •

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 إندماج األعمال المتعلقة ابإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2022(.  •
تعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 16 ممتلكات وآالت ومعدات المتعلق ابلعائدات قبل االستخدام المقصود )يرسي تطبيقه من 1 يناير   •

.)2022
تعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 37 المخصصات، المطلوابت المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق ابلعقود المثقلة ابإللزتامات - تكلفة   •

تنفيذ العقد )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2022(.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018-2020: تشمل التحسينات السنوية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
1، تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2022(، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية )ساري 

يرسي تطبيقه من 1 يناير 2022(، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار ) لم بتم تحديد تاريخ التطبيق( والمعيار المحاسيب الدولي رقم 41 
الزراعة )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2022(.

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد – 19 بعد 30 يونيو 2021 )تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16(   •
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 1 وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقارير المالية 2( )يرسي تطبيقه من   •

1 يناير 2023(.
تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 8( )يرسي تطبيقه من 1 يناير 2023(.  •

الضريبة المؤجلة المتعلقة ابلموجودات والمطلوابت الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت على المعيار المحاسيب الدولي رقم 12( )يرسي تطبيقه من 1   •
يناير 2023(.

ال توجد معايير وتعديالت جديدة مطبقة أخرى على المعايير المنشورة أو تفسري لجنة تفسريات المعايير الدولية للتقارير المالية المصدرة واليت من المتوقع أن 
يكون لها تأثري هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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اإليرادات  3

اإليرادات من توليد الطاقة والمياه   3.1

* تمثل إيرادات الوقود المبالغ المسرتدة من المتعهدين في رشكات الكهرابء والمياه التابعة عن الوقود المستهلك في توليد الطاقة وفًقا لرشوط اتفاقيات 
رشاء الطاقة والمياه واتفاقيات رشاء الطاقة.

يتم االعرتاف بجميع اإليرادات من توليد الطاقة والمياه عند نقطة زمنية محددة، ابستثناء اإليرادات من الموجودات المالية التشغيلية.

3.2   اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه  

يتم احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرابء كالفرق بني الحد األقىص لإليرادات المسموح به من اإليرادات المحتسبة وفًقا للصيغة 
الواردة في وثيقة األنشطة المرخصة الصادرة عن دائرة الطاقة واإليرادات المتعلقة بتوريد وتوزيع المياه والكهرابء من عمالئها. بناًء على ذلك، قامت المجموعة 

ابإلعرتاف بهذه اإليرادات المتعلقة بتوريد وتوزيع المياه والكهرابء بناًء على تلك الحقوق والمزاي اليت تم تأكيدها خالل الفرتة.

يتم االعرتاف بجميع اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه عند نقطة زمنية محددة.

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

6,1913,562إيرادات عقود اإليجار التشغيلية

1,576884إيرادات من الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 13(

518233مبيعات الكهرابء

1,662902مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة

1,913658تسديد تكاليف الفحم والوقود األخرى *

477142أخرى

12,3376,381

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

1,997-رسوم استخدام نظام النقل والتوصيل لألنشطة المرخصة

1,0461,011رسوم استخدام نظام النقل لألنشطة غري المرخصة

13,1866,963إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه

388453إيرادات من رسوم التوصيل وتركيب العداد

9049قسائم المياه

11,2184,907إيرادات تشغيلية أخرى

25,92815,380
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مصاريف تشغيلية  4
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

1,9141,025رواتب ومصاريف ذات عالقة

3,0131,561تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد االستهالكية المستخدمة

14,4477,106تعرفة التوريد ابلجملة )إيضاح 29(

2,179805مصاريف الوقود

1,177716تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة

8281,171تكاليف تشغيلية في قطاع النفط والغاز

325155تكاليف النقل

21-موجودات االستكشاف والتقييم المشطوبة 

123106أخرى

24,00612,666

االستهالك والنضوب واإلطفاء  5
31 ديسمرب

 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

9,7734,917استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات ونضوب موجودات النفط والغاز )إيضاح 12(

1,346700إطفاء الموجودات غري الملموسة )إيضاح 14(

11,1195,617

3.3   اإليرادات من النفط والغاز 
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

7,2702,004إجمالي إيرادات النفط والغاز

)102((306)ناقصًا: حقوق اإلمتياز

6,9641,902

207193إيرادات تخزين الغاز

198109صافي إيرادات التجهزي

5620أخرى

7,4252,224

يتم االعرتاف بجميع اإليرادات من النفط والغاز عند نقطة زمنية محددة، ابستثناء إيرادات تخزين الغاز اليت يتم االعرتاف بها مع مرور الوقت.
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مصاريف عمومية وإدارية  6
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

1,488845رواتب ومصاريف ذات عالقة

541266أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

169117تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

21المساهمات اإلجتماعية للرشكة

553272أخرى

2,7531,501

)207((496)اسرتداد التكاليف من رشكاء المرشوع المشرتك

2,2571,294

تكاليف التمويل   7
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

1,101540تكاليف التمويل المتعلقة ابلسندات والسندات العالمية متوسطة األجل

878446تكاليف التمويل المتعلقة ابلقروض والسلف اليت تحمل فوائد والقروض اإلسالمية

622359مصاريف الفوائد على عقود تبادل معدالت الفائدة

454228المصاريف المرتاكمة على الزتامات تقاعد األصل )إيضاح 26(

398الفائدة على الزتام عقد اإليجار

3,0941,581

إيرادات أخرى    8
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

2929إيرادات مؤجلة – منحة محررة 

)11(256ربح )خسارة( بيع األرايض، النفط والغاز واألصول األخرى

-486إيرادات سندات اإلعفاء من الزتامات تقاعد األصول

345185أخرى

1,116203

ضريبة الدخل  9
إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 و 2020 هي كالتالي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

بيان الدخل او الخسارة الموحد
ضريبة الدخل الحالية:

88986تكاليف ضريبة الدخل الحالية

)26((283)تعديل فيما يتعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

ضريبة الدخل المؤجلة:

)332((74)المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

16414تعديل فيما يتعلق بضريبة الدخل المؤجلة لسنوات سابقة

)258(696مصروف )إعفاء( ضريبة الدخل المدرجة في بيان الربح او الخسارة
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إن التسوية بني إعفاءات الضريبة والناتج من الربح المحاسيب مضرواًب بمعدل الضريبة القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 و 2020 هو كما يلي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

6,6913,759الربح قبل الضريبة

)2,460((3,521)ربح غري خاضع للضريبة )بما في ذلك ربح في واليت غري خاضعة للضريبة(

3,1701,299إجمالي الربح الخاضع للضريبة

تكاليف ضريبة الدخل المطبقة ابلمعدالت النظامية – معدل 

879340  مرجح بنسبة %28 )2020: %26(

)26((283)تعديل متعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

16414تعديل متعلق بضريبة الدخل المؤجلة لسنوات سابقة

)533((545)ضريبة مؤجلة معرتف بها نتيجة التغيريات في التقديرات

1513الضرائب المحتجزة

)10((50)حوافز ضريبة

)47((37)ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة أبنشطة التنقيب

)164(524التأثري الضرييب على المصاريف غري القابلة للخصم

29155أخرى

)258(696مصاريف )إعفاءات( ضريبة الدخل المدرجة في بيان الربح أو الخسارة

إن التعديالت المتعلقة ابلسنوات السابقة هي نتيجة إلعادة تقييم ضرائب السنة السابقة في المنشآت القائمة في الواليت الخاضعة للضريبة اليت تم 
اإلستحواذ عليها كما في 1 يوليو 2020.

الضريبة المؤجلة
تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في 31 ديسمرب بما يلي:

بيان الربح أو الخسارة الموحدبيان المركز المالي الموحد

 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

موجودات الضريبة المؤجلة:

)922((586)1,125460الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

3,0813,3391881,302الفرق المؤقت الناتج عن الزتامات تقاعد الموجودات

14428418443خسائر ضريبية

)755(1,2481,539302أخرى

5,5985,62288 )332(

مطلوابت الضريبة المؤجلة:

)4((24)1,3581,299الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

132618    (54)أخرى

1,3041,312214

بناًء على آخر التوقعات المتاحة لألرابح المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة 4,014 مليون درهم )2020: 6,729 مليون درهم( من 
غري المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وابلتالي، لم يتم إدراج منافع ضريبة مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائر ال تزال متاحة للتسوية مقابل 

الربح المستقبلي الخاضع للضريبة. ستنتهي الخسائر الضريبية غري المستخدمة بمبلغ 198 مليون درهم )2020: 217 مليون درهم( في فرتة الخمس سنوات 
القادمة. 
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العائد األسايس والمخفض للسهم العائد لحاملي األسهم العادية للرشكة األم   10
يتم احتساب مبالغ العائد األسايس على السهم من خالل قسمة العوائد للسنة العائدة لحاملي األسهم العادية للرشكة األم على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة خالل السنة.

يتم احتساب مبالغ العائد المخفض على السهم من خالل قسمة العوائد للسنة العائدة لحاملي األسهم العادية للرشكة األم على المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة بتأثري األدوات المخفضة.

يوضح الجدول التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة عند احتساب العوائد على السهم:
31 ديسمرب

 20212020

5,9603,808ربح السنة العائد لحاملي أسهم الرشكة األم )مليون درهم(

112,43497,955المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(

0.050.04العائد األسايس للسهم الواحد )درهم(

وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3، تم إعادة بيان ربحية السهم األساسية في هذه البيانات المالية الموحدة، بعد االستحواذ العكيس 
)إيضاح 1(، لفرتة المقارنة. تم احتساب ربحية السهم األساسية لفرتة المقارنة من خالل قسمة أرابح رشكة ترانسكو العائدة إلى المساهمني العاديين في 

فرتات المقارنة على المتوسط المرجح التاريخي لعدد األسهم العادية اليت كانت قائمة لرشكة ترانسكو، مضروبة في نسبة التبادل لرشكة ترانسكو الذي تم 
تحديده من خالل إتفاقية إندماج األعمال.

لم يتم عرض العوائد المخفضة على السهم حيث لم تقم المجموعة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثري على عوائد السهم عند استخدامها.

معلومات عن القطاعات التشغيلية  11
إن القطاعات التشغيلية هي المكونات اليت تشارك في أنشطة األعمال اليت قد تحقق إيرادات أو تتكبد مصاريف، واليت يتم مراجعة نتائجها التشغيلية ابنتظام 

من قبل صانع القرار التشغيلي الرئييس، واليت تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة تم تحديد صانع القرار التشغيلي الرئييس، والمسؤول عن تخصيص 
الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، كالرئيس تنفيذي لطاقة.

لهذا الغرض، تم تقسيم المجموعة إلى وحدات أعمال بناًء على الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات، ونتج عن ذلك ثالثة قطاعات تشغيلية كما يلي:

قطاع توليد الطاقة والمياه   •
قطاع نقل وتوزيع المياه والطاقة  •

قطاع النفط والغاز   •
 

قطاع توليد الطاقة والمياه 
يعمل هذا القطاع في توليد الكهرابء وإنتاج المياه المحالة لإلمداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتوليد الكهرابء في المغرب والهند وغانا والمملكة 

العربية السعودية والواليت المتحدة.

قطاع نقل وتوزيع المياه والطاقة 
يعمل هذا القطاع في نقل وتوزيع المياه والكهرابء من محطات التوليد والتحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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قطاع النفط والغاز 
يعمل هذا القطاع في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز واالستكشاف واإلنتاج في كندا والواليت المتحدة وهولندا وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في 

المملكة المتحدة وكردستان العراق.

تم تجميع عدة قطاعات تشغيلية لتشكل القطاعات التشغيلية اليت يتم إعداد تقارير لها أعاله والمدرجة أدناه:

توليد الطاقة والمياه - اإلمارات العربية المتحدة
توليد

توليد الطاقة والمياه - أخرى

النقل والتوزيعنقل وتوزيع الطاقة والمياه - اإلمارات العربية المتحدة

النفط والغاز - أمريكا الشمالية

النفط والغاز النفط والغاز - أورواب

النفط والغاز - العراق

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناًء على األرابح 
قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء “والربح أو الخسارة للفرتة” كما هو مبني في الجدول التالي. يتم إدارة تكاليف وإيرادات التمويل للمجموعة ابستثناء 

الرشكات التابعة مع ترتيبات تمويل المشاريع وايرادات الفوائد على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

تتعلق أغلبية إيرادات المجموعة، األرابح والموجودات بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتم إدارة االستثمار في بعض الرشكات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز واإلستثمارات المتاحة للبيع على أساس 
المجموعة وابلتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

تدار القروض والسلف اليت تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ابستثناء الرشكات التابعة مع ترتيبات تمويل المشاريع على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها 
للقطاعات التشغيلية.

تمثل معلومات قطاعات التشغيل المقارنة للفرتة السابقة إيرادات وأرابح رشكة ترانسكو للستة أشهر األولى من سنة 2020 والمجموعة اعتباًرا من 1 يوليو 
.2020
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يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرابح القطاعات التشغيلية للمجموعة:

 
التوليد 

مليون درهم
النقل والتوزيع

مليون درهم
النفط والغاز 
مليون درهم

التعديالت 
واالستبعادات 

وغري الموزع
مليون درهم

الموحد
مليون درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021

45,690-12,33725,9287,425اإليرادات من العمالء الخارجيني

(24,006)24(3,077)(16,278)(4,675)المصاريف التشغيلية

(11,119)31(2,202)(4,120)(4,828)اإلستهالك، النضوب واإلطفاء

2,8345,5302,1465510,565إجمالي الربح

(2,257)(496)(175)(1,288)(298)مصاريف عمومية وإدارية

(3,094)(828)(441)(4)(1,821)تكاليف التمويل 

313(9)--322الحصة في نتائج رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

1,116(111)86219922إيرادات )خسائر( أخرى

(75)41(2)-(114)صافي )الخسائر( األرابح من تحويالت العمالت األجنبية

1931100123إيرادات الفائدة

(696)(108)(238)-(350)مصاريف ضريبة الدخل 

5,995(1,356)6784,4602,213الربح (الخسارة) للسنة

(35)---(35)حقوق الملكية غري المسيطرة

5,960(1,356)6434,4602,213الربح (الخسارة) للسنة العائدة إلى حاملي أسهم الرشكة األم

 
التوليد 

مليون درهم
النقل والتوزيع

مليون درهم
النفط والغاز 
مليون درهم

التعديالت 
واالستبعادات 

وغري الموزع
مليون درهم

الموحد
مليون درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020

23,985-6,38115,3802,224اإليرادات من العمالء الخارجيني

)12,666()40()1,894()8,610()2,122(المصاريف التشغيلية

)5,617(23)340()2,967()2,333(اإلستهالك، النضوب واإلطفاء

5,702)17()10(1,9263,803إجمالي الربح )الخسارة(

)1,294()228()107()713()246(مصاريف عمومية وإدارية

)1,581()394()204(-)983(تكاليف التمويل 

570570---مكسب من صفقة الرشاء

55)15(--70الحصة في نتائج رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

203)12(5512238إيرادات أخرى

73)37()68(-178صافي األرابح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية

3131---إيرادات الفائدة

258)8(455-)189()مصاريف( إعفاء ضريبة الدخل 

4,017)110(8113,212104الربح )الخسارة( للسنة

)209(---)209(حقوق الملكية غري المسيطرة

3,808)110(6023,212104الربح )الخسارة( للسنة العائدة إلى حاملي أسهم الرشكة األم
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يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة: 

 
التوليد

مليون درهم
النقل والتوزيع

مليون درهم
النفط والغاز 
مليون درهم

التعديالت 
واالستبعادات 

وغري الموزع
مليون درهم

الموحد
مليون درهم

في 31 ديسمرب 2021

122,397(97)33,69183,3355,468الممتلكات واآلالت والمعدات

10,322---10,322الموجودات المالية التشغيلية

4041,683--1,279االستثمار في رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة واألرصدة ذات الصلة

17,974-13,1864,75533موجودات غري ملموسة

5,598-5,535-63موجودات الضريبة المؤجلة

9,1604,6672,4715,92522,223موجودات أخرى

67,70192,75713,5076,232180,197موجودات القطاع

43,86314,53816,98131,613106,995مطلوابت القطاع

إفصاحات أخرى في 31 ديسمرب 2021

2293,4891,01084,736إضافات للممتلكات وآالت والمعدات

2-2--إضافات للموجودات غري الملوسة

 
التوليد

مليون درهم
النقل والتوزيع

مليون درهم
النفط والغاز 
مليون درهم

التعديالت 
واالستبعادات 

وغري الموزع
مليون درهم

الموحد
مليون درهم

في 31 ديسمرب 2020

125,949)135(36,63383,9445,507الممتلكات واآلالت والمعدات

10,937---10,937الموجودات المالية التشغيلية

4142,429--2,015االستثمار في رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة واألرصدة ذات الصلة 

19,232-14,4704,7557موجودات غري ملموسة

5,4341255,622-63موجودات الضريبة المؤجلة

9,16011,2241,37599922,758موجودات أخرى

73,27899,92312,3231,403186,927موجودات القطاع

48,48214,75415,66038,776117,672مطلوابت القطاع

إفصاحات أخرى في 31 ديسمرب 2020

2,154-1041,908142إضافات للممتلكات وآالت والمعدات

11-11--إضافات للموجودات غري الملوسة
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القطاعات الجغرافية
يعرض الجدول التالي اإليرادات وبعض المعلومات المتعلقة ابلموجودات على أساس المواقع الجغرافية للرشكات التابعة في 31 ديسمرب:

 

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

مليون درهم

أمريكا 
الشمالية

مليون درهم
أورواب

مليون درهم
أفريقيا

مليون درهم
أخرى

مليون درهم

اإلجمالي
مليون درهم

2021

34,1902,8924,3793,25297745,690اإليرادات

135,4623,7501,8498,812469150,342موجودات غري متداولة

2020

19,9461,0171,2461,49628023,985اإليرادات

140,1923,5001,5159,503884155,594موجودات غري متداولة

تتكون الموجودات غري المتداولة لهذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات المالية التشغيلية والموجودات غري الملموسة والموجودات 
األخرى. 

المعلومات األخرى
لدى المجموعة عميل رئييس واحد ساهم أبكرث من 10% في إيرادات المجموعة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب، كما هو معروض في الجدول التالي:

 
التوليد

مليون درهم
النقل والتوزيع

مليون درهم
النفط والغاز 
مليون درهم

التعديالت 
واالستبعادات 

وغري الموزع
مليون درهم

الموحد
مليون درهم

2021

9,303--8,2571,046العميل 1

8,2571,046--9,303

2020

5,564--4,5531,011العميل 1

4,5531,011--5,564
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الممتلكات واآلالت والمعدات  12

 

المباني 
والمعدات 

واآلالت 
والماكينات

مليون درهم

موجودات النفط 
والغاز

مليون درهم

قطع غيار 
رأسمالية

مليون درهم

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

مليون درهم

حق إستخدام 
الموجودات

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

2021

التكلفة:

178,48718,67725812,575519210,516في 1 يناير 2021

1,65998862,0832134,949إضافات

1,953---3331,620تعديل الزتامات تقاعد األصل

(2,469)(22)--(2,294)(153)استبعاد موجودات

4-(4,992)4,98565تحويالت

(933)(2)4(31)(221)(683)تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

184,62818,7762389,670708214,020 في 31 ديسمرب 2021

االستهالك والنضوب:

18384,567-69,66914,608107في 1 يناير 2021

1529,773-7,2182,38518المحمل للسنة )إيضاح 5(

(2,227)(18)--(2,102)(107)إسشتبعاد موجودات

(490)(1)--(183)(306)تعديالت تحويل عمالت أجنبية

31691,623-76,47414,708125في 31 ديسمرب 2021

صافي القيمة المدرجة:

108,1544,0681139,670392122,397في 31 ديسمرب 2021

2020

التكلفة:

2584,8174266,368-61,251في 1 يناير 2020

7,758119141,153-114,89818,378اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

3582,505--2,005142إضافات

145---145-تعديل الزتامات تقاعد األصل

12---12-استبعاد موجودات

333----333تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

178,48718,67725812,575519210,516في 31 ديسمرب 2020

االستهالك والنضوب:

723,495-98-23,390في 1 يناير 2020

55,513 32-41,07014,4029اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

1444,917--4,567206المحمل للسنة )إيضاح 5(

642----642تعديالت تحويل عمالت أجنبية

18384,567-69,66914,608107في31 ديسمرب 2020

صافي القيمة المدرجة:

108,8184,06915112,575336125,949في 31 ديسمرب 2020
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تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة مدرجة تبلغ 36,491 مليون درهم )2020: 36,374 مليون درهم( كضمان على القروض ذات الصلة.

موجودات النفط والغاز - طريقة االنخفاض في القيمة واالفرتاضات الرئيسية
إن حساب القيمة القابلة لالسرتاد لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفرتاضات األساسية التالية:

حجم االحتياطي وحجم المورد؛  •
معدالت التضخم؛  •

التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز؛  •
معدالت الخصم؛  •

سعر صرف العمالت األجنبية؛ و  •
أسعار السلع.  •

برأي اإلدارة أن إحتساب انخفاض القيمة ال يتأثر جوهرًي ابلتغيريات المعقولة المحتملة في االفرتاضات. عند إحتساب انخفاض القيمة، يتم كذلك عمل افرتاضات 
فيما يتعلق ابلتدفقات النقدية من كل استبعاد نهائي ألصل.

حجم المورد وحجم االحتياطي
تشكل احجام الموارد واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تشتمل احتياطيات المجموعة السنوية للنفط والغاز 

)المعتمدة، المحتملة والممكنة( وعملية مراجعة الموارد عملية تدقيق خارجية تقوم بها أطراف مؤهلة مناسبة. يتم مراجعة وتقدير الموارد الطارئة في كل 
قطاع عندما تكون هامة. تأخذ المعلومات المولدة لكل حقل وموقع بعني االعتبار خطط التطوير اليت تم الموافقة عليها من قبل االدارة العليا واالفرتاضات 

المعقولة اليت قام الطرف الخارجي بتطبيقها في تقييم الموجودات.

معدالت التضخـم
يتم الحصول على التقديرات من الفهارس المنشورة للبلدان اليت نشأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات المتعلقة بسلع محددة. يتم استخدام ارقام 

التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن. قامت المجموعة ابفرتاض معدالت تضخم ترتاوح بني 2% إلى 5% على الدوام )2020: 2% إلى %5(.

التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز
تعتمد التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفرتاضات حول سعات التسليم والسعات اليت يتم ضخها واألحجام العاملة والسعات المتوقع توفرها. 

تم دعم االفرتاضات من من خالل حصة غري ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج. 

معدالت الخصـم
تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة المرجحة لنسب رأس المال لرشكات محتملة الرشاء من قبل المجموعة تم تطويرها لكل موقع على 
حدة. يتم تقييم الموجودات على أساس منهجية القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد، وابلتالي تم استخدام معدالت الخصم بعد الضريبة ترتاوح ما بني 

4,3% إلى 17,0% )2020: 4,3% إلى 17,0%( إلحتساب المبالغ القابلة لالسرتداد في تاريخ التقرير.
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معدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع
فيما يلي ملخص لالفرتاضات الرئيسية اليت تم استخدامها في 2021:

 20222023202420252026

أسعار السلع

 )1( WTI )US$/bbl(6965626057

 )1( AECO )US$/mmbtu(3.002.502.302.202.20

 )1( Brent )US$/bbl(7268656360

Summer/Winter gas spread )Euro/MWh(1.881.991.831.651.71

أسعار صرف العمالت األجنبية

US$/CAD$0.810.810.810.810.81

US$/Euro1.221.221.221.221.22

US$/GBP1.391.431.431.431.43

)1(  تتصاعد األسعار بعد ذلك بنسبة %2. 

موجودات توليد الطاقة والمياه - طريقة االنخفاض في القيمة واالفرتاضات الرئيسية
يتم تقدير القيم المسرتدة لموجودات الطاقة والمياه على أساس القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد. عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد 

تم استخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة، وتتضمن االفرتاضات القائمة على السوق. تم اإلفصاح عن االفرتاضات الرئيسية الحتساب القيمة 
العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد أدناه إلى جانب الطريقة اليت اتبعتها اإلدارة في تحديد القيمة العائدة لكل منها. وفقًا لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب 

استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفرتات نظرًا التفاقيات رشاء المياه والكهرابء الطويلة المدى. 

تتأثر االفرتاضات المستخدمة في حساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد لموجودات توليد الطاقة والمياه ابلعوامل التالية:

التدفقات النقدية على مدى رشوط اتفاقية رشاء الطاقة والمياه الحالية؛  •
معدالت التضخم؛ و  •

معدالت الخصم.  •

التدفقات النقدية على مدى رشوط اتفاقية رشاء الطاقة والمياه الحالية
تم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمجموعة على أساس العمل الذي قام به خبري داخلي. وعند القيام بذلك، أخذت اإلدارة في االعتبار 

التوجهات الرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه ذات الصلة واسرتداد القيم المتبقية.

معدالت التضخـم
يتم الحصول على التقديرات من المؤرشات المنشورة للبلدان اليت نشأت فيها الخدمات والمنتجات. كما يتم استخدام التقديرات إذا كانت هذه المعلومات متاحة 

للعلن. قامت المجموعة ابفرتاض معدالت تضخم ترتاوح بني 1% إلى 5% على الدوام )2020: 1% إلى %5(.

معدالت الخصـم
تعكس معدالت الخصم المستخدمة تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة للموجودات، ابألخذ ابالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة 

للموجودات اليت لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقدية. يتم تقييم الموجودات ابستخدام منهجية القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد، التدفقات 
النقدية المستقبلية ابستخدام معدالت خصم ما بعد الضريبة ترتاوح ما بني 3,9% إلى 8,3% )2020: 3,9% إلى %8,3(.
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الموجودات المالية التشغيلية  13
فيما يلي الحركة في الموجودات المالية التشغيلية:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

-10,937في 1 يناير

10,682-اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

1,576884معرتف بها خالل السنة )إيضاح 3.1(

)978((1,986)البدل المستلم خالل السنة

349(205)مكاسب صرف العمالت المعرتف بها في بيان الدخل الموحد

10,32210,937

تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
31 ديسمرب

 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

9,0479,740الجزء غري المتداول

1,2751,197الجزء المتداول

10,32210,937

تدير طاقة ثالث عقود امتياز كما هو معرف في لجنة تفسري التقارير المالية الدولية رقم 12، وتغطي بشكل أسايس توليد الطاقة الكهرابئية. دخلت الرشكات 
التابعة األجنبية والمعروفة بطاقة المغرب )سابقًا “ الطاقة الجرف األصفر اس يس أي )الجرف األصفر((” و”رشكة طاقة نايفلي ابور برايفت ليمتد )نايفلي(” 

و”رشكة تاكورادي العالمية )تاكورادي(” في اتفاقية رشاء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الرشكات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية 
رشاء الطاقة بتوفري الطاقة، ويقوم المتعهدين برشاء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقًا لألحكام والرشوط الموضوعة مسبقًا في العقود 

والملخصة بما يلي:

طاقة المغرب:
للرشكة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع )الوحدة 1 إلى 4( لمدة 30 سنة تنتهي في سبتمرب 2027. في 24 يناير 2020، وقعت طاقة المغرب 

والرشكة الوطنية للكهرابء )ONE( تمديدًا التفاقية رشاء الطاقة لـ 17 سنة أخرى من 2027 إلى 2044.  في نهاية اتفاقية رشاء الطاقة، سوف يتم تحويل 
ملكية الموقع والمصانع إلى المتعهد.

خالل 2009، قامت الرشكة الوطنية للكهرابء )ONE( وطاقة المغرب بتوقيع اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية لتوسيع القدرة اإلنتاجية لمحطة من خالل إنشاء 
وحدتني جديدتني )الوحدتني 5 و6( بقدرة إجمالية تقّدر بـ 350 ميغاوات لكل منهما. في يونيو 2014، تم اإلنتهاء من الوحدتني الجديدتني وتم إبرام اتفاقية 

رشاء طاقة لمدة 30 سنة تنتهي في 2044.

نايفلي:
لدى الرشكة التابعة والمتعهد عقد رشاء طاقة لمدة 30 سنة ينتهي في ديسمرب 2032. عند انتهاء تاريخ عقد رشاء الطاقة، يحق للمتعهد طلب رشاء 

المحطة بسعر يبلغ 50% من القيمة النهائية المذكورة في عقد رشاء الطاقة.

تاكورادي:
قامت الرشكة التابعة والمتعهد بتوقيع عقد رشاء طاقة لمدة 25 سنة ينتهي في مارس 2024. عند انتهاء عقد رشاء الطاقة، يتم نقل المحطة لملكية 

المتعهد مقابل القيمة االسمية. أدى توسيع المرشوع إلى زيدة السعة الحالية البالغة 220 ميجا واط إلى 330 ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد 
رشاء الطاقة حىت 2039.

تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة دفرتية تبلغ 10,049 مليون درهم )2020: 10,665 مليون درهم( كضمان على القروض ذات الصلة في الرشكات 
التابعة.

يتم االعرتاف بمخصص خسارة ائتمانية متوقعة بمبلغ 211 مليون درهم )2020: 211 مليون درهم( مقابل الموجودات المالية التشغيلية.
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موجودات غري ملموسة  14

 

موجودات 
التنقيب 

والتقييم
مليون درهم

رخص توزيع
مليون درهم

اتفاقيات 
رشاء الطاقة 

(والمياه)
مليون درهم

حقوق االتصال
مليون درهم

اتفاقية اإلمداد 
واألخرى

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

2021

التكلفة:

44,75514,17084398220,754   في 1 يناير 2021

12---1   إضافات

(19)(7)---(12)   أخرى 

11----11   تعديالت تحويل عمالت أجنبية

44,75514,17084397620,748   في 31 ديسمرب 2021

اإلطفاء:

5111487351,394--   في 1 يناير 2021

1,021313661,400--   اإلطفاء للسنة )إيضاح 5(

(54)-(54)---   استبعاد ما بني الرشكات 

------   تعديالت تحويل عمالت أجنبية

1,5324078012,740--   في 31 ديسمرب 2021

التعديالت في القيمة العادلة على تحوطات القيمة العادلة الفعالة 
))iv( 31.2 إيضاح(

----(34)(34)

صافي القيمة المدرجة:

44,75512,63843614117,974   في 31 ديسمرب 2021

 

موجودات 
التنقيب 

والتقييم
مليون درهم

رخص توزيع
مليون درهم

اتفاقيات 
رشاء الطاقة 

(والمياه)
مليون درهم

حقوق االتصال
مليون درهم

اتفاقية اإلمداد 
واألخرى

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

2020

التكلفة:

------  في 1 يناير 2021

244,75514,8491,7671,09922,494  اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

1111----  إضافات

)1,638(-)1,638(---  استبعاد ما بني الرشكات 

)93()128(714)679(--  أخرى 

)21(----)21(  استبعادات خالل السنة )إيضاح 4(

1----1  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

44,75514,17084398220,754  في 31 ديسمرب 2020

اإلطفاء:

------   في 1 يناير 2020

1,500 552948---   اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

51115435700--   اإلطفاء للسنة )إيضاح 5(

)604(-)604(---   استبعاد ما بني الرشكات 

)203)248(45---   أخرى

5111477351,393--   في 31 ديسمرب 2020

التعديالت في القيمة العادلة على تحوطات القيمة العادلة الفعالة 
))iv( 31.2 إيضاح(

------

)129()129(----   اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

صافي القيمة المدرجة:

44,75513,65969611819,232   في 31 ديسمرب 2020
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رخص توزيع
لدى رشكات التوزيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة اتفاقيات ترخيص مع دائرة الطاقة. وقد بدأت هذه الرتاخيص في سنة 1999 وتم منح رشكات التوزيع 

الحق الحصري في توزيع الطاقة والمياه في جميع أنحاء إمارة أبوظيب. ال يمكن إلغاء هذه الرتاخيص إال بعد فرتة إشعار مدتها 25 سنة. ونتيجة لذلك، تم إعتبار 
الرتاخيص كموجودات غري ملموسة بإعمار غري محددة المدة وتخضع الختبار انخفاض القيمة السنوي. فيما يلي االفرتاض األسايس إلحتساابت انخفاض القيمة 

وهي غري حساسة بشكل هام.

رسوم أصول المساهمة  •
يمثل التدفق النقدي المستمد على أساس األرابح المعدلة قبل الفوائد والضرائب عائًدا على جميع الموجودات الملموسة وغري الملموسة المطلوبة لدعم 

رشكات التوزيع. على هذا النحو، من أجل إحتساب صافي تدفق الدخل المتبقي المستمد من الرتخيص غري الملموس، تم أخذ رسوم األصول المساهمة بعد 
الضريبة لألصول الثابتة وصافي رأس المال العامل والقوى العاملة المجمعة المطبقة لتحقيق تدفقات الدخل المستقبلية. تستند هذه التقديرات المستخدمة 

إلى تقييمات السوق الحالية للعائدات المتوقعة على صافي رأس المال العامل واألصول الثابتة بنسبة 3,0% و 5,0% على التوالي )2020: 3,0% و %5,0 
على التوالي(. تم اعتبار العائد على القوى العاملة المجمعة متوافق مع إجمالي األعمال بنسبة %5,7 )2020: %5,7(.

معدالت التضخم  •
يتم الحصول على التقديرات من المؤرشات المنشورة للدول اليت نشأت منها المنتجات والخدمات. يتم استخدام أرقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة 

للجمهور. افرتضت الرشكة معدل نمو طويل األجل بنسبة %2,0 )2020: %2,0(.

معدالت الخصم  •
تمثل معدالت الخصم المستخدمة تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة ابألصول، مع األخذ في االعتبار القيمة الزمنية لألموال والمخاطر الفردية لألصول 

المقبولة اليت لم يتم دمجها في التدفقات النقدية المقدرة. بلغ معدل ما بعد الضريبة %6,2 )2020: %6,7(.

اتفاقيات رشاء الطاقة (والمياه)
لدى جميع أصول اتفاقيات رشاء الطاقة )والمياه( في اإلمارات العربية المتحدة اتفاقيات منفصلة لرشاء الطاقة )والمياه( قائمة مع رشكة مياه وكهرابء 

اإلمارات مع متوسط مدة تبلغ 25 عاًما. بموجب اإلتفاقية المتعلقة برشاء الطاقة والمياه، يحق لكل أصل بيع الكهرابء والمياه )حسب االقتضاء( اليت تولدها 
المنشأة إلى رشكة مياه وكهرابء اإلمارات ابألسعار التعاقدية المتفق عليها، وتلزتم هيئة مياه وكهرابء أبوظيب بسداد مدفوعات السعة لكل من الكهرابء 

والمياه كما هو محدد في العقود ذات الصلة. تم توضيح االفرتاضات الرئيسية إلحتساابت القيمة في اإلستخدام ألصول الطاقة والمياه في إيضاح 12 إلى جانب 
النهج الذي اتبعته اإلدارة في تحديد القيمة اليت يجب إسنادها لكل منهما.

حقوق التوصيل
نشأت الموجودات غري الملموسة نتيجًة للتحويل، الذي قامت به عدد من الرشكات التابعة للمجموعة، لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة وذلك بموجب 

رشوط االتفاقيات المستقلة المربمة حيث تمثل تكلفة رشاء حقوق ربط شبكة النقل مع األنظمة في مواقع االستخدام لفرتة 1 إلى 8 سنوات. يتم إطفاء 
تكلفة حقوق التوصيل على أساس القسط الثابت خالل نفس الفرتة، وهي الفرتة المتوقعة لإلنتفاع.

إتفاقية اإلمداد
لدى المجموعة عقد تقديم خدمات تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات المساعدة )“اتفاقية اإلمداد”( المتعلقة ابإلستحواذ على “بي إي رد أوك 

القابضة ذ.م.م”. بموجب أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقتصادية )اإليرادات من بيع الطاقة الكهرابئية و رشاء قدرة التوليد والخدمات المساعدة األخرى( 
العائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجريس، الواليت المتحدة األمريكية، وتلزتم المجموعة بزتويد المشغل ابلوقود مع دفع بدفعات ثابتة ومتغرية. يتم إطفاء 

تكلفة اتفاقية اإلمداد على أساس القسط الثابت على مدى فرتة االتفاقية.

تعتمد القيمة العادلة للعقد على أسعار السلع األساسية المقدرة، واالرتباط التقديري ألسعار السلع وعوامل التذبذب وعوامل تقييم خيارات الرشاء 
النموذجية األخرى على مدى فرتة عقد اإلمداد.
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إستثمار في وقروض إلى رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة  15
لدى المجموعة االستثمارات التالية:

نسبة الملكية

20212020بلد التأسيس والتشغيل 

الرشكات الزميلة

49.0%49.0%اإلمارات العربية المتحدةرشكة مسار سولوشيزن ش.م.ع )إيضاح 1(

25.0%25.0%المملكة العربية السعوديةرشكة جبيل للطاقة )إيضاح 2(

40.0%40.0%سلطنة عمانرشكة صحار لأللمنيوم ذ.م.م )إيضاح 3(

مشاريع مشرتكة

50.0%50.0%الواليت المتحدة االمريكيةال دبليو بي لييس ذ.م.م. )إيضاح 4(

33.0%33.0%اإلمارات العربية المتحدةالطويلة آر أو القابضة ذ.م.م. )إيضاح 5(

67.0%67.0%اإلمارات العربية المتحدةالفجرية للطاقة القابضة ذ.م.م. )إيضاح 6(

67.0%67.0%اإلمارات العربية المتحدةالظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م.)إيضاح 7(

49.0%49.0%اإلمارات العربية المتحدةرشكة تناجيب القابضة لإلنتاج المشرتك المحدودة )إيضاح 8(

تعمل رشكة مسار سولوشيزن ش.م.ع )المعروفة سابقًا بـ الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع( بصفة أساسية في مجال تأجري وإدارة السيارات والمعدات.  )1(
تعمل رشكة جبيل للطاقة في مجال توليد الطاقة.  )2(

تعمل رشكة صحار في مجال البناء والتملك وتشغيل مصهر األلمنيوم ومحطة توليد طاقة تابعة.  )3(
تعمل ال دبليو بي لييس ذ.م.م )“الكفيلد”( في توليد طاقة الريح.  )4(
تعمل رشكة الطويلة آر أو القابضة ذ.م.م. في إنتاج المياه المحالة.  )5(

تعمل رشكة الفجرية للطاقة القابضة ذ.م.م. في توليد الكهرابء. ابلرغم من حصتها بنسبة 67%، تعرتف “طاقة” ابستثمارها في هذه المنشأة   )6(
كمرشوع مشرتك. من خالل النظام األسايس للمنشأة وهيكل مجلس اإلدارة، يتمتع جميع المساهمني بقدرة متساوية ومشرتكة على توجيه 

األنشطة ذات الصلة لهذه المنشأة.
تعمل رشكة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م. في توليد الطاقة الشمسية. ابلرغم من حصتها بنسبة 67%، تعرتف “طاقة” ابستثمارها في   )7(

هذه المنشأة كمرشوع مشرتك. من خالل النظام األسايس للمنشأة وهيكل مجلس اإلدارة، يتمتع جميع المساهمني بقدرة متساوية ومشرتكة على 
توجيه األنشطة ذات الصلة لهذه المنشأة.

تعمل رشكة تناجيب القابضة لإلنتاج المشرتك المحدودة في توليد الكهرابء وتحلية المياه.  )8(
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31 ديسمرب 2021 

معلومات ملخصة عن الرشكات الزميلة والمشاريع المشرتكة

 

رشكة مسار 
سولوشيزن (1)

مليون درهم

رشكة جبيل 
للطاقة (2)

مليون درهم

رشكة صحار 
لأللمنيوم (3)

مليون درهم

ال دبليو بي 
لييس (4)

مليون درهم

الطويلة آر أو 
القابضة (5)

مليون درهم

الفجرية للطاقة 
القابضة (6)

مليون درهم

الظفرة للطاقة 
الشمسية (7)

مليون درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021:

-352413,306140263إيرادات

--5197761323ربح السنة

كما في 31 ديسمرب 2021:

5311974,17872,5032,957795موجودات غري متداولة

446931,5581015671724موجودات متداولة

(1,266)(2,786)(2,239)(65)(2,653)(126)(66)مطلوابت غري متداولة

(234)(173)(16)(10)(850)(8)(203)مطلوابت متداولة

صافي موجودات الرشكة الزميلة/ المرشوع 
المشرتك

7081562,233333046919

34639893161004613حصة طاقة في صافي الموجودات

(13)--128(155)589تعديالت احتساب حقوق الملكية

-(46)(100)----مصنفة كقروض/ سلفات

---40448738144القيمة المدرجة لطاقة في اإلستثمار

 

رشكة مسار 
سولوشيزن (1)

مليون درهم

رشكة جبيل 
للطاقة (2)

مليون درهم

رشكة صحار 
لأللمنيوم (3)

مليون درهم

ال دبليو بي 
لييس (4)

مليون درهم

الطويلة آر أو 
القابضة (5)

مليون درهم

الفجرية للطاقة 
القابضة (6)

مليون درهم

الظفرة للطاقة 
الشمسية (7)

مليون درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020:

---329412,356160إيرادات

---302721631ربح السنة

كما في 31 ديسمرب 2020:

-5982474,50691,637914موجودات غري متداولة

350881,1261016591196موجودات متداولة

)196()537()1,602()57()737()188()87(مطلوابت غري متداولة

-)64()10()6()2,271()11()132(مطلوابت متداولة

صافي موجودات الرشكة الزميلة/ المرشوع 
المشرتك

7291362,6244790404-

-357341,0502329270حصة طاقة في صافي الموجودات

---128)277(5715تعديالت احتساب حقوق الملكية

-)270()29(----مصنفة كقروض/ سلفات

---41449773151القيمة المدرجة لطاقة في اإلستثمار

إن المعلومات المالية لرشكة تناجيب القابضة لإلنتاج المشرتك المحدودة )8( غري هامة في 31 ديسمرب 2021، وابلتالي لم يتم اإلفصاح عنها أعاله.



141  التقرير السنوي 2021

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية

يتم احتساب الرشكات الزميلة والمشاريع المشرتكة ابستخدام طريقة حقوق الملكية وإن تواريخ اإلدراج للرشكات الزميلة متطابقة مع طاقة. يقدم الجدول 
التالي تحليل للقيمة المدرجة والحصة من الربح والدخل الشامل اآلخر للرشكات الزميلة والمشاريع المشرتكة لطاقة.

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

1,3341,387القيمة المدرجة لإلستثمارات

حصة المجموعة في الرشكات الزميلة والمشاريع المشرتكة:

31355ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

31355مجموع الدخل الشامل

بهدف الحد من تعرض الرشكات الزميلة والمشاريع المشرتكة لتقلبات أسعار الفائدة على القروض من البنوك، أبرم عدد من المنشآت ترتيبات أسعار الفائدة مع 
البنوك األخرى مقابل مبلغ إسمي يعكس جدول سحب وسداد القروض.

 
لدى المجموعة القروض التالية للرشكات الزميلة والمشاريع المشرتكة:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

395-قرض ثانوي - غري متداول

349647سلف – غري متداول

3491,042

نشأت المبالغ أعاله بشكل أسايس من القروض والسلف المقدمة إلى رشكة صحار لأللمنيوم ذ.م.م.، الطويلة آر أو القابضة ذ.م.م. والفجرية للطاقة القابضة 
ذ.م.م. قامت رشكة صحار لأللمنيوم بتسديد قروضها ابلكامل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021.

تم إدراج مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة بقيمة ال يشء )2020: 4 مليون درهم( مقابل القروض إلى رشكة صحار لأللمنيوم ذ.م.م.

16   موجودات أخرى 
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

7475ودائع مدينة

308521دفعات مقدمة للموردين

-486الذمم المدينة إللزتام تقاعد األصل 

5677أخرى

924673
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17   المخزون 
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

1,7501,611وقود ونفط خام

2,9892,960قطع غيار ومواد استهالكية

4,7394,571

)972((1,221)مخصص بنود بطيئة الحركة ومتقادمة

3,5183,599

إن تكلفة المخزون اليت تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي 889 مليون درهم )2020: 911 مليون درهم(.

تم رهن مخزون بقيمة مدرجة تبلغ 2,629 مليون درهم )2020: 3,154 مليون درهم( كضمان للقروض المتعلقة ابلرشكات التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وبعض الرشكات التابعة األجنبية في مجال الطاقة. كانت التحركات في مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

97262في 1 يناير

807-اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح )1(

249103مخصص للسنة

1,221972في 31 ديسمرب

18   ذمم مدينة، مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

4,5044,692صافي ذمم مدينة تجارية )إيضاح )1((

1,064707إيرادات مستحقة

33786مخزون النفط الخام

76414تأمينات

5297مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

407442مصاريف مدفوعة مسبقًا

94265ذمم مدينة أخرى

6,5346,703
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ذمم تجارية مدينة  (1)
كما في 31 ديسمرب 2021 إنخفضت القيمة اإلسمية لذمم مدينة تجارية بمبلغ 766 مليون درهم وتم تكوين مخصص مقابلها بموجب إطار الخسائر االئتمانية 
المتوقعة )2020: 1,005 مليون درهم(. إن الذمم المدينة التجارية هي بدون فائدة ومستحقة السداد في غضون 30 – 90 يوم عمل. فيما يلي الحركة في 

مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

-1,005في 1 يناير

1,029-اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

)24((239)معكوسات للسنة

7661,005في 31 ديسمرب

كما في 31 ديسمرب، كان تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي:
مستحقة السداد 

 
إجمالي

مليون درهم

غري مستحقة 
السداد 

مليون درهم
30-60 يومًا
مليون درهم

60-90 يومًا
مليون درهم

90-120 يومًا
مليون درهم

أكرث من 120 
يومًا

مليون درهم

2021

4,5041,769760573500902صافي الذمم المدينة التجارية

766333273127348خسارة إئتمانية متوقعة

2020

4,6922,363824372,197صافي الذمم المدينة التجارية

1,0052202637920خسارة إئتمانية متوقعة

الحًقا لتاريخ المزيانية العمومية، قامت المجموعة بتحصيل 7 مليون درهم )2020: 1 مليون درهم( من األرصدة اليت تجاوز موعد إستحقاقها ألكرث من 120 يوًما. 
من المتوقع، على أساس الخربة السابقة، اسرتداد الذمم التجارية المدينة ابلكامل بعد خصم المخصصات.

19   النقد ومرادفات النقد

يتضمن النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد المبالغ التالية:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

5,0637,340النقد في الصندوق ولدى البنوك

3,7091,179ودائع قصرية األجل

8,7728,519مجموع النقد والودائع فصرية األجل

)132((319)النقد المقيد

)66((31)حساابت بنكية مكشوفة

8,4228,321صافي النقد ومرادفات النقد

يتم إيداع الودائع القصرية األجل لفرتات ترتاوح بني يوم واحد وثالثة أشهر، تبعًا لمتطلبات النقد الفورية للمجموعة وتحقق عوائد الفوائد ابلمعدالت السائدة 
للودائع القصرية األجل. تحمل الحساابت البنكية المكشوفة فوائد بمعدالت عائمة وقد تم ضمانها من قبل بعض مساهمي الرشكات التابعة.



144

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(
31 ديسمرب 2021 

في 31 ديسمرب 2021، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقرتاض غري مسحوبة بقيمة 13,486 مليون درهم )2020: 8,154 مليون درهم(، وقد استوفت 
المجموعة جميع الرشوط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتخلف عن السداد ألن هذه البنوك تخضع لرقابة عالية من قبل البنك المركزي للدول 
المعنية. بناًء على ذلك، قامت إدارة المجموعة بتقدير مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فرتة التقرير بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية 
المتوقعة لمدة 12 شهًرا. لم يكن أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية فرتة التقرير متأخرة السداد، مع األخذ في االعتبار الخربة التاريخية في التعرث 

والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك، قامت إدارة الرشكة ابإلعرتاف بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 2 مليون درهم )2020: 2 مليون درهم( مقابل 
النقد ومرادفات النقد.

20     رأس المال
تمت المعاملة بني طاقة ومؤسسة أبوظيب للطاقة )إيضاح 1( بإصدار 106,367,950,000 سهم عادي بقيمة 1 درهم من قبل طاقة إلى المساهمني الحاليني 

في مؤسسة أبوظيب للطاقة. تشكل األسهم الجديدة اليت تم إصدارها والمضافة إلى رأس المال الحالي لطاقة )أي 6,066,300,000 سهم( رأس مال 
المنشأة القانونية / المستحوذ بعد االندماج، أي المنشأة المدمجة. يمثل الجدول أدناه تأثري المعاملة على رأس مال المجموعة في تاريخ المعاملة:

%األسهم 

106,367,950,00095عدد األسهم الصادرة من قبل طاقة لمؤسسة أبوظيب للطاقة:

6,066,300,0005رأس المال المبدئي لطاقة

112,434,250,000100إجمالي أسهم طاقة بعد الدمج

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

112,434112,434رأس المال

21    حقوق ملكية أخرى
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

977381إحتياطي نظامي )1(*

)56,443((56,443)احتياطي اندماج )2(*

(1)   االحتياطي النظامي
وفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 والمادة 34 من النظام األسايس لرشكة طاقة، يتم تحويل 10% من ربح 
السنة إلى االحتياطي النظامي. يجوز للرشكة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 50% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع. 

قبل إتمام الصفقة، تم االنتهاء من برنامج تحسني رأس المال الذي شهد تسوية االحتياطي النظامي.
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(2)    إحتياطي إندماج
وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 ووفًقا لمبادئ االستحواذ العكيس، يعكس هيكل حقوق الملكية الظاهر في هذه البيانات المالية الموحدة هيكل 

رأس المال )عدد األسهم( للمشرتي القانوني )طاقة(، بما في ذلك األسهم اليت أصدرتها طاقة إلى رشكة أبوظيب للطاقة. لتفعيل اندماج األعمال )إيضاح 
1(. نتج عن ذلك إنشاء “احتياطي اندماج” كما في 1 يوليو 2020، وهو الفرق بني هيكل رأس مال المستحِوذ القانوني )طاقة( وهيكل رأس مال المستحوذ 

المحاسيب )رشكة ترانسكو(. تم احتساب احتياطي االندماج كما يلي:
مليون درهم

هيكل رأس مال المستحوذ المحاسيب

-- األسهم القائمة في رشكة ترانسكو قبل الصفقة

38,654- البدل المحول لالستحواذ العكيس

38,654

(112,434)ناقصًا: هيكل رأس مال المستحوذ القانوني

(18,682)ناقصًا: التوزيع غري النقدي لألرض 

(570)ناقصُا: مكاسب صفقة رشاء عند االستحواذ

36,589زائد: قرض ال يحمل فائدة من المساهمني

(56,443)

تم األخذ في اإلعتبار عند إحتساب بدل الرشاء من وجهة نظر المستحِوذ المحاسيب )رشكة ترانسكو( قطع األرايض بموجب االتفاقية اإلطارية )راجع إيضاح 1( اليت 
سيتم اإلستحواذ عليها من قبل المجموعة وتوزع على مساهمي المجموعة كتوزيع غري نقدي وفًقا لـمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3.

 

22    حقوق الملكية غري المسيطرة
فيما يلي المعلومات المالية للرشكات التابعة اليت لها حقوق جوهرية غري مسيطرة:

نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من 
قبل حقوق الملكية غري المسيطرة

20212020بلد التأسيس والتشغيل 

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةالرشكة العربية للطاقة ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة الشويهات يس إم إس للطاقة – ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة الطويلة أسيا للطاقة – ش.م.خ

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة – ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة الفجرية آسيا للطاقة – ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة الرويس للطاقة – ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة اإلمارات يس إم أس للطاقة – ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة سويحان ب. ف. للطاقة ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة الشويهات آسيا للطاقة ش.م.ع

40.0%40.0%االمارات العربية المتحدةرشكة المرفأ العالمية للطاقة والمياه ش.م.ع
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إن جميع الرشكات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غري مسيطرة متشابهة في طبيعتها. تتعلق كافة هذه الحقوق ابلرشكات التابعة للمجموعة في 
اإلمارات العربية المتحدة اليت تعمل في قطاع الطاقة والمياه، حيث تمتلك المجموعة حصة فعلية تبلغ نسبتها 60%. إن الحصة بنسبة 40% مملوكة من قبل 

رشكات عالمية مختلفة تعمل في مجال الخدمات العامة. وابلتالي تم عرض اإلفصاحات التالية على أساس إجمالي:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

8,2204,553اإليرادات 

383(5))الخسائر( األرابح

1,684903الدخل الشامل اآلخر

1,6791,286إجمالي الدخل الشامل

153(2))الخسارة( الربح المخصص لحقوق الملكية غري المسيطرة

674361الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق الملكية غري المسيطرة

6,7033,371التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)103((228)التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)3,011((6,190)التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

285257صافي الزايدة في النقد ومرادفات النقد

)268((629)توزيعات أرابح مدفوعة إلى حقوق الملكية غري المسيطرة

48,09252,245الموجودات غري المتداولة

5,6545,982الموجودات المتداولة

32,62336,250المطلوابت غري المتداولة

4,6325,450المطلوابت المتداولة

16,49116,527إجمالي حقوق الملكية

10,22510,294حقوق الملكية العائدة إلى الرشكة األم

6,2666,233حقوق الملكية العائدة إلى حقوق الملكية غري المسيطرة

23    قروض من مساهمي حقوق غري مسيطرة في رشكات تابعة 
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

4072رشكة أس 2 البحرية القابضة

4-الفجرية أف 2 يس في

5158رشكة الشويهات آسيا اإلستثمارية للطاقة بي.في.

127180رشكة ام القابضة للطاقة 

137152رشكة سويحان القابضة للطاقة الشمسية 

355466

إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غري مضمونة، وغري خاضعة لرشوط إعادة السداد. إن هذه القروض تخضع للسداد وفقًا لقرار مجلس إدارة الرشكات 
التابعة. وابلتالي فقد تم معاملتها كحقوق المساهمني ضمن حقوق الملكية غري المسيطرة.
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24    القروض والسلف اليت تحمل فائدة
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

26,29327,859سندات عالمية متوسطة األجل لرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة )إيضاح 1(

5,133-تسهيالت ائتمانية متجددة )إيضاح 2(

4,3724,429سندات رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة )إيضاح 3(

6,2426,458سندات رشكات تابعة أخرى )إيضاح 4(

27,30531,175قروض ألجل )إيضاح 5(

64,21275,054

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

61,36966,198الجزء غري المتداول

2,8438,856الجزء المتداول

64,21275,054

يستحق تسديد حصص المجموعة من القروض والسلف اليت تحمل فائدة )قبل تعديالت القيمة العادلة لتخصيص سعر الرشاء واقتطاع تكاليف التمويل 
المدفوعة مقدمًا( كما يلي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

2,7448,580خالل سنة واحدة

7,5773,885ما بني 1 – 2 سنوات

6,3507,209ما بني 2 – 3 سنوات

5,34811,556ما بني 3 – 4 سنوات

6,0135,742ما بني 4 – 5 سنوات

36,04036,729بعد خمس سنوات

64,07273,701
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التغريات في المطلوابت الناتجة من األنشطة التمويلية

 
1 يناير 2021

مليون درهم

التدفقات النقدية
(إبضاح1)

مليون درهم

أخرى
(إيضاح 2)

مليون درهم
31 ديسمرب 2021

مليون درهم

2021

متداولة:

3,5232,843(9,536)8,856   قروض وسلف تحمل فائدة 

661661(173)173   قروض إسالمية

60138(139)217إلزتامات عقود اإليجار

9,246(9,848)4,2443,642

غري متداولة:

61,369(4,282)(547)66,198   قروض وسلف تحمل فائدة

92(688)-780   قروض إسالمية

27388-361إلزتامات عقود اإليجار

67,339(547)(4,943)61,849

76,585(10,395)(699)65,491

 
1 يناير 2020
مليون درهم

التدفقات النقدية
(إيضاح 1)

مليون درهم

أخرى
(إيضاح 2)

مليون درهم

اإلستحواذ على 
رشكات تابعة 

(إيضاح 3)
مليون درهم

31 ديسمرب 2020
مليون درهم

2020

متداولة:

7,4746,4548,856)5,072(-   قروض وسلف تحمل فائدة 

85168173)80(-   قروض إسالمية

110184217)93(16إلزتامات عقود اإليجار

16)5,245(7,6696,8069,246

غري متداولة:

71,99866,198)7,509(1,709-   قروض وسلف تحمل فائدة

819780)39(--   قروض إسالمية

349361)9(-21إلزتامات عقود اإليجار

211,709)7,557(73,16667,339

37)3,536(11279,97276,585

تتعلق التدفقات النقدية بصافي التحركات في القروض والتسهيالت اليت تحمل فوائد والقروض اإلسالمية كما هو مبني في بيان التدفقات النقدية.  )1(
يتضمن ذلك إعادة التصنيف بني مستحقات ومدفوعات تكاليف التمويل غري المتداولة والمتداولة، فرق تحويل عمالت أجنبية، وتعديالت القيمة العادلة.  )2(

يرجى الرجوع إلى اإليضاح 1 حول البيانات المالية الموحدة للحصول على تفاصيل الصفقة.  )3(
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(1)     سندات عالمية متوسطة األجل لرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة
تم إدراج السندات العالمية المتوسطة األجل لرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ابلتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الفائدة الفعلية وهي مبارشة وغري 

مرشوطة وذات الزتامات غري مضمونة لطاقة. يلخص الجدول التالي تفاصيل فرتات هذه السندات الدائنة، صافي الخصومات / العالوات وتكاليف المعاملة:

 
معدل اإلصدار

%
معدل الفائدة 

تاريخ إعادة السدادالفعلي %
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

المطلوابت المتداولة

1,857-يونيو 3.872021%99.66%500,000,000 دوالر أمريكي

934-يونيو 3.162021%102.48%250,000,000 دوالر أمريكي

2,881-ديسمرب 2021 6.00%99.52%750,000,000 دوالر أمريكي

 -5,672

المطلوابت غري المتداولة

3,7804,797يناير 3.752023%99.40%1,250,000,000 دوالر أمريكي

799873مايو 3.102024%97.62%180,000,000 يورو

2,8972,955مايو 4.022024%99.37%750,000,000 دوالر أمريكي

2,9773,043إبريل 4.382025%99.95%750,000,000 دوالر أمريكي

1,9842,027يونيو 4.602026%99.00%500,000,000 دوالر أمريكي

2,0532,091يونيو 3.842026%104.60%500,000,000 دوالر أمريكي

-2,739أبريل 2.032028%99.80%750,000,000 دوالر أمريكي

  4,2774,349إبريل 4.882030%99.96%1,000,000,000 دوالر أمريكي

2,0442,052أكتوبر 4.002049%100.00%500,000,000 دوالر أمريكي

-2,743أبريل 3.402051%100.00%750,000,000 دوالر أمريكي

26,29322,187

26,29327,859

يتم إظهار الزتامات السندات ابلصافي بعد خصم تكاليف المعاملة بمبلغ 56 مليون درهم )2020: 37 مليون درهم(، واليت يتم إطفاءها على مدى فرتة 
السداد ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

(2)     تسهيالت ائتمانية متجددة
يلخص الجدول التالي التسهيالت االئتمانية المتجددة، صافي تكاليف المعاملة:

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

المطلوابت غري المتداولة

5,133-تسهيالت بقيمة 3,5 مليار دوالر أمريكي

إن التسهيالت االئتمانية المتجددة هي عبارة عن تسهيل ائتماني متجدد متعدد العمالت بقيمة 3,5 مليار دوالر أمريكي لدى اتحاد مكون من 13 بنك. تحمل 
المبالغ المقرتضة بموجب تسهيل االئتمان المتجدد فائدة ليبور أو يوريبور زائد هامش. تم تسديد الدفعات بمبلغ 5,133 مليون درهم خالل السنة المنتهية في 

31 ديسمرب 2021 )2020: 1,837 مليون درهم تم تسديده(. تنتهي صالحية التسهيل في ديسمرب 2024.

إن تكاليف المعامالت المدفوعة مقدًما المتعلقة ابلتسهيل هي بمبلغ 54 مليون درهم كما في 31 ديسمرب 2021 )2020: 74 مليون درهم(. كما في 31 
ديسمرب 2021، تم إدراج هذا المبلغ ضمن المصاريف المدفوعة مقدًما في الموجودات المتداولة. كما في 31 ديسمرب 2020، تم إظهار االلزتام ابلصافي بعد 

خصم تكاليف المعاملة. يتم إطفاء هذه التكلفة في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فرتة التسهيالت ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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(3)    سندات رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة
تم إدراج هذه السندات ابلتكلفة المطفأة ابستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعترب هذه السندات الزتامات مبارشة وغري مرشوطة وغري مضمونة على 

الرشكة. يستحق سداد الفائدة على السندات ابلدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن المستحقات والمطلوابت األخرى. 
يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف المعاملة:

 
معدل اإلصدار

%
معدل الفائدة 

تاريخ إعادة السدادالفعلي %
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

المطلوابت غري المتداولة

4,3724,429أكتوبر 6.602036%99.05%1,500,000.000 دوالر أمريكي

يتم إظهار الزتامات السندات ابلصافي بعد خصم تكاليف المعاملة بمبلغ  32 مليون درهم )2020: 33 مليون درهم(، واليت يتم إطفاءها على مدى فرتة 
السداد ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

(4)   سندات الرشكات التابعة األخرى
تم إدراج هذه السندات ابلتكلفة المطفأة ابستخدام معدالت الفائدة الفعلية ويتم ضمان هذه السندات بعدد من وثائق الضمان بما في ذلك الحقوق التعاقدية 
للرشكات التابعة، والودائع النقدية، والموجودات األخرى والضمانات. يستحق سداد الفائدة بشكل نصف سنوي. يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات، صافي 

الخصومات وتكاليف المعاملة:

 
معدل اإلصدار

%
معدل الفائدة 

تاريخ إعادة السدادالفعلي %
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

المطلوابت غري المتداولة

 سندات بقيمة400,000,000 دوالر أمريكي لرشكة 
فرباير 2029 إلى 4.79%4.45%اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 

1,5981,608أغسطس 2035

سندات بقيمة 825,000,000 دوالر أمريكي لرشكة 
3,7243,772أغسطس 6.182036%6.0%الرويس للطاقة 

سندات بقيمة 2,700,000 درهم مغربي لرشكة طاقة 
9201,078مارس 3.822038%3.75%المغرب

6,2426,458

يتم إظهار الزتامات السندات ابلصافي بعد خصم تكاليف المعاملة بمبلغ 117 مليون درهم )2020: 124 مليون درهم(، واليت يتم إطفاءها على مدى فرتة 
السداد ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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(5)    قروض ألجل
يتم إدراج كافة القروض ألجل ابلتكلفة المطفأة وتحمل معدل فائدة فعلي ليبور زائدًا الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 

العملة 
معدل الفائدة الفعلي 

تاريخ السداد%
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

المطلوابت المتداولة
2022236233+ 0,80%دوالر أمريكيرشكة تركتيبال الخليج للطاقة، 1

370-2022+ 1,75%دوالر أمريكيرشكة الشويهات يس.إم.أس. الدولية للطاقة1
2022287269+ 1,65%دوالر أمريكيالرشكة العربية للطاقة، 1

رشكة الطويلة آسيا للطاقة
2022270246+ 1,00%دوالر أمريكي   قرض ألجل )1( 1

2022351326+ 0,83%دوالر أمريكي   قرض ألجل )2( 1
2022206196+ 0,85% - 1,20%دوالر أمريكيرشكة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 2

 رشكة فجرية آسيا للطاقة
2022168155+ 0,75%دوالر أمريكي   قرض ألجل )1( 1

2022221234+ 0,50%دوالر أمريكي   قرض ألجل )2( 1
2022254234+ 1,90% - 2,35%دوالر أمريكيرشكة الرويس للطاقة 2

5,782022100104%درهم مغربيرشكة طاقة المغرب2
2022294321+ 4,34% - 5,60%عمالت متنوعةرشكة الجرف األصفر للطاقة 5 و6 اس ايه 3

202281105+ 4,25% - 4,35%دوالر أمريكيرشكة تاكورادي الدولية4

1,220227679%+دوالر أمريكيرشكة سويحان بي في للطاقة 1 

2022161159+ 1,56% - 2,5%دوالر أمريكيرشكة الشويهات آسيا للطاقة 1 
202295153 + 1,10% - 3,15%دوالر أمريكيرشكة المرفأ انرتناشيونال للماء والكهرابء 1

2,8003,184

المطلوابت غري المتداولة
735-2022+ 1,00%دوالر أمريكيرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة 
20291,7822,017+ 0,80% - 0,95%دوالر أمريكيرشكة تركتيبال الخليج للطاقة 1

2023309593+ 1,65%دوالر أمريكيالرشكة العربية للطاقة 1

رشكة الطويلة آسيا للطاقة، رشكة مساهمة خاصة
20257651,023+ 1,00%دوالر أمريكي   قرض ألجل )1( 1

20259931,351+ 0,83%دوالر أمريكي   قرض ألجل )2( 1
20291,6961,910+ 0,85% - 1,20% دوالر أمريكيرشكة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة ش.م.خ 1

رشكة فجرية آسيا للطاقة
20301,8432,011+ 0,75%دوالر أمريكي  قرض ألجل )1( 1

20302,7482,963+ 0,50%دوالر أمريكي  قرض ألجل )2( 1
20313,4483,699+ 1,90% - 2,50%دوالر أمريكيرشكة الرويس للطاقة 1

4,82027484483%درهم مغربيرشكة طاقة المغرب 2
20281,3831,753+ 4,34% - 5,60%عمالت متنوعةرشكة الجرف األصفر للطاقة 5 و6 اس ايه 3

590     2027510+ 4,25% - 4,35%دوالر أمريكيرشكة تاكورادي الدولية 1

1,220422,0792,157%دوالر أمريكيرشكة سويحان بي في للطاقة 1 

20342,8953,052+ 1,56% - 2,5%دوالر أمريكيرشكة الشويهات آسيا للطاقة 1 
3,5703,654 2039+ 1,10% - 3,15%دوالر أمريكيرشكة المرفأ انرتناشيونال للماء والكهرابء 1

24,50527,991

27,30531,175

يتم إظهار الزتامات السندات ابلصافي بعد خصم تكاليف المعاملة بمبلغ 115 مليون درهم )2020: 130 مليون درهم(، واليت يتم إطفاءها على مدى فرتة 
السداد ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

إن القروض مضمونة، وتخضع للعديد من المواثيق، وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة )إيضاح 31(.  .1
إن القروض مضمونة بعدد من وثائق الضمان.  .2

إن القرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة وكذلك اتفاقيات تبادل العمالت األجنبية )إيضاح 31(.  .3
إن القرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة )إيضاح 31(.  .4
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25    القروض اإلسالمية
تتعلق القروض اإلسالمية ابلرشكات التابعة التالية:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

93-رشكة الشويهات يس أم أس للطاقة

176255الرشكة العربية للطاقة

577605رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة، رشكة مساهمة عامة

753953

تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

92780مطلوابت غري متداولة

661173مطلوابت متداولة

753953

يستحق سداد القروض اإلسالمية للمجموعة )قبل خصم تعديالت القيمة العادلة لتخصيص سعر الرشاء وتكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا( كما يلي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

660172خالل سنة واحدة

92772بني 1 – 2 سنة

752944
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تحمل كافة القروض اإلسالمية معدل إيجار فعلي بمعدل ليبور زائدًا الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

العملة 
معدل اإليجار الفعلي 

تاريخ السداد%
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

المطلوابت المتداولة
93-2022+ 1,75%دوالر أمريكيرشكة الشويهات يس.إم.أس. الدولية للطاقة 1

20228480+ 1,65%دوالر أمريكيالرشكة العربية للطاقة، رشكة مساهمة خاصة 1
-4,712022577%رنجت المالزييرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ش.م.ع 1

661173

المطلوابت غري المتداولة
605-4,712022%رنجت المالزييرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ش.م.ع 1

202392175+ 1,65%دوالر أمريكيالرشكة العربية للطاقة، رشكة مساهمة خاصة 1

92780

753953

يتم إظهار الزتامات القروض اإلسالمية ابلصافي بعد خصم تكاليف المعاملة بمبلغ ال يشء درهم )2020: 1 مليون درهم(، واليت يتم إطفاءها على مدى فرتة 
السداد ابستخدام طريقة معدل اإليجار الفعلي.

إن القروض مضمونة وهناك متطلبات إلبرام اتفاقيات تبادل معدالت اإليجار )إيضاح 31(.  .1
دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل العمالت المتقاطعة للحماية من التعرض للتقلبات في العمالت األجنبية )إيضاح 31(.  .2

26    الزتامات إزالة األصول عند التقاعد
كجزء من اتفاقية إيجار األرايض بني مؤسسة أبوظيب للطاقة والرشكات المحلية التابعة لطاقة، تلزتم هذه الرشكات قانونيا بهدم وإزالة محطات ومعدات توليد 

الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا أصبحت الرشكات التابعة غري قادرة على االستمرار بعملياتها حىت ذلك التاريخ وإعادة 
األرض لوضعها األصلي. تقوم الرشكات التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية األصول والتخلص من تلوث الرتبة والمياه الجوفية 

وسد الحفر وإرجاع سطح األرض لما كان عليه في السابق. يتم احتساب القيمة العادلة اللزتام إزالة الموجودات عند التقاعد ابستخدام طريقة القيمة الحالية 
المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افرتاضات مثل التكاليف واألعمار اإلنتاجية للمحطات والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف الثالثة أبخذه ابالعتبار عند 

افرتاض تسوية االلزتام.

ابإلضافة لذلك، فإنه على الرشكات األجنبية التابعة للمجموعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة المستقبلية إلزالة ممتلكات 
النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية. تعتمد األعمار االقتصادية وتوقيت إزالة األصول على الترشيعات القانونية وأسعار السلع وقوائم االنتاج 

المستقبلية للموجودات ذات الصلة. إن تكاليف اإلزالة تخضع لضغوط التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

-16,078في 1 يناير

16,408-اإلستحواذ على رشكات تابعة إيضاح )أ(

)136((583)المستخدم خالل السنة

)2((18)المخصص خالل السنة

454228المصاريف المرتاكمة )إيضاح 7(

)607(1,637تعديل التدفقات النقدية المقدرة

-(516)إستبعاد الموجودات

187(24)تعديالت تحويل العمالت األجنبية

17,02816,078
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تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

Non-current portion16,87315,905

)Current portion )note 28155173

17,02816,078

)أ( كجزء من عملية االستحواذ المدرجة في إيضاح 1، استحوذت المجموعة على الزتامات تقاعد أصول بمبلغ 16,408 مليون درهم،  بواقع 16,032 مليون درهم 
غري متداولة ومبلغ 376 مليون درهم متداولة )مدرجة ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة والمطلوابت األخرى(.

27    مطلوابت أخرى
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

45315إيرادات مؤجلة – منحة *

383432مكافآت نهاية الخدمة للموظفني

2524قرض من طرف ذات عالقة )إيضاح 29(

388361مطلوابت عقود اإليجار

408289أخرى

1,2491,421

* تتعلق اإليرادات المؤجلة ابلقيمة العادلة للموجودات المحولة في السنوات السابقة من رشكة اإلمارات للطاقة يس إم إس ش.م.ع. ، رشكة الطويلة آسيا للطاقة ش.م.ع.، رشكة الشويهات يس إم إس الدولية 
للطاقة ش.م.ع.، الدائرة الخاصة في العني والرشكة العربية للطاقة. تشمل اإليرادات المؤجلة كذلك مبلغ تم استالمه في السنوات السابقة من رشكة الفجرية آسيا للطاقة ش.م.ع. لرشاء وتركيب صهاريج تخزين 

مياه إضافية.
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28    ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوابت أخرى 
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

3,8502,247ذمم تجارية دائنة

513874محتجزات دائنة 

4,4094,112مستحقات مشاريع التطوير الكبرية 

1,1371,752مستحقات عقود للنفقات الرأسمالية

727696ودائع العمالء

632743مصاريف الفائدة المستحقة الدفع

1,344846مبالغ مستحقة الدفع عن تكاليف التشغيل

3721,006ذمم دائنة عن النفقات الرأسمالية

7272إيرادات مؤجلة - منحة

6123تجاوز المخزون الخام

1111إيرادات مؤجلة - رسوم التوصيل

4152توزيعات أرابح دائنة لحقوق الملكية غري المسيطرة

138217الزتام عقود اإليجار

155173الزتامات إزالة الموجودات عند التقاعد – متداولة )إيضاح 26(

504542مصاريف مستحقة متعلقة ابلموظفني

594775دفعات مقدمة من عمالء

11836إيرادات مؤجلة

1,550741أخرى

16,22814,918

فيما يلي أحكام ورشوط المطلوابت المذكورة أعاله:

الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فرتة 30 إلى 60 يومًا.  •
الذمم الدائنة لرشكاء المشاريع المشرتكة ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فرتة 60 يومًا.  •

يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة المالية وفقًا لرشوط القروض.  •
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29    األرصدة مع األطراف ذات العالقة
تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الرشكات والمنشآت اليت تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة, إن األطراف ذات العالقة، كما هو محدد في المعيار 

المحاسيب الدولي رقم 24: إفصاحات األطراف ذات العالقة، تشمل الرشكات الزميلة وكبار المساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني 
اآلخرين في الرشكة والرشكات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشرتكة أو اليت تأثرت بشكل هام من قبل هذه األطراف, يجب اعتبار المعاملة المدرجة في 

اإليضاح 1 كمعاملة طرف ذات عالقة, 

يقدم الجدول التالي ملخص للمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد خالل السنة:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

رسوم إستخدام نظام النقل والتوصيل للنشاط المرخص إلى:

1,753-رشكة أبوظيب للتوزيع )رشكة تابعة(

550-رشكة العني للتوزيع ش.م.ع. )رشكة تابعة(

-2,303

رشكة اإلمارات للمياه والكهرابء:

1,0461,011رسوم إستخدام نظام النقل والتوصيل للنشاط غري المرخص

8,2464,235إيرادات من الكهرابء والمياه

1114إيرادات وقود

)7,106((14,447)تعرفة الزتويد ابلكهرابء والمياه ابلجملة

(5,144))1,846(

11,2185,210إيرادات تشغيلية أخرى

تكاليف اإلصالح والصيانة والتكاليف األخرى ذات الصلة المحملة من قبل:

)53(-رشكة أبوظيب للتوزيع )رشكة تابعة(

)15(-رشكة العني للتوزيع )رشكة تابعة(

)40((35)رشكة اإلمارات للمياه والكهرابء

)15((39)رشكة مسار سولوشيزن

(74))123(

معامالت أخرى

)26((179)رسوم الخدمة اإلدارية من مؤسسة أبوظيب للطاقة

)27((56)رسوم تشغيل الشبكة الخليجية

)3((2)مصاريف وقود

)48((101)رسوم الرتخيص لدائرة الطاقة

)48((50)رسوم تقديم خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

)22((21)تكاليف تمويل

11إرادات فوائد

يتم احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرابء كالفرق بني الحد األقىص لإليرادات المسموح بها المحدد في الرقابة التنظيمية 1 )المرسلة 
من قبل دائرة الطاقة( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرابء من عمالئها, وبناًء على ذلك، قامت المجموعة ابإلعرتاف بهذه اإليرادات لمبيعات المياه 

والكهرابء بناًء على تلك الحقوق والمزاي اليت تم تأكيدها خالل السنة.



157  التقرير السنوي 2021

لمحة عامة  /  مراجعة األعمال  /  األداء المالي للمجموعة  /  الحوكمة واألداء المؤسيس  /  البيانات المالية

األرصدة مع األطراف ذات العالقة 
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

موجودات غري متداولة

   3491,042سلف وقروض لرشكات زميلة ومشاريع مشرتكة

موجودات متداولة

6,2316,660أرصدة بنكية لدى بنوك حكومية إماراتية

1,5471,503مبالغ مستحقة من رشكة مياه وكهرابء اإلمارات )إيضاح أ(

252555مبالغ مستحقة من مؤسسة أبوظيب للطاقة )إيضاح أ(

147551مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة أخرى )إيضاح أ(

1,9462,609

مطلوابت غري متداولة

2524قرض من مؤسسة أبوظيب للطاقة

114122قروض بنكية من بنك مملوك من قبل الحكومة

139146

مطلوابت متداولة

1366حساابت بنكية مكشوفة من بنك مملوك من قبل حكومة اإلمارات

1,9611,986مبالغ مستحقة لرشكة مياه وكهرابء اإلمارات

33107مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظيب للطاقة

214110مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة أخرى

2,2082,203   

470360تسهيالت بنكية متاحة غري مسحوبة مع بنوك حكومية إماراتية 

رشوط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم إجراء المبيعات إلى والمشرتيت من أطراف ذات عالقة برشوط يتم اعتمادها من قبل اإلدارة. إن األرصدة المستحقة في نهاية السنة غري مضمونة، وال 
تحمل فائدة وتتم تسويتها نقدًا. لم تكن هناك أي ضمانات أو ممنوحة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة ألي طرف ذو عالقة. إن المبالغ المستحقة من 

األطراف ذات العالقة، ابلصافي بعد المخصصات، من المتوقع أن تكون قابلة لالسرتداد ابلكامل على أساس الخربة السابقة. قررت اإلدارة أن المخصص الذي تم 
تكوينه مقابل هذه المبالغ مناسب ألن هذه المبالغ مستحقة من جهات حكومية ذات احتمالية منخفضة للتخلف عن السداد والخسارة نتيجة التعرث.
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(أ)   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
كما في 31 ديسمرب 2021، انخفضت قيمة الذمم المدينة لألطراف ذات العالقة بقيمة اسمية بمبلغ 14 مليون درهم )2020: 17 مليون درهم( وتم تكوين 

مخصص لها ابلكامل. إن المبالغ المستحقة من رشكة مياه وكهرابء اإلمارات، وهي رشكة تابعة لمؤسسة أبوظيب للطاقة، يتعلق بسعة اإلنتاج المتاحة 
وإمدادات المياه والكهرابء، مستحقة الدفع في غضون 30-90 يوم عمل. فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة لألطراف ذات العالقة:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

179في 1 يناير

16-اإلستحواذ على رشكات تابعة )إيضاح 1(

)8((3)مخصص/ خسارة إئتمانية متوقعة للسنة

1417في 31 ديسمرب

كما في 31 ديسمرب، كان تحليل أعمار المدينون التجاريون غري المنخفضة كما يلي:
مستحقة الدفع ولكن غري منخفضة القيمة

 
إجمالي

مليون درهم

غري مستحقة 
الدفع وغري 

منخفضة القيمة
مليون درهم

30-60 يومًا
مليون درهم

60-90 يومًا
مليون درهم

90-120 يومًا
مليون درهم

أكرث من 120 
يومًا

مليون درهم

20211,9461,24535714519180

20202,6091,88819442126359

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني 
كانت مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة كما يلي:

31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

2621مكافآت قصرية األجل

21مكافآت طويلة األجل

2822

االلزتامات والمطلوابت الطارئة   30

(1)    الزتامات نفقات رأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد عليها كما في 31 ديسمرب 2021 واليت لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته 2,389 مليون درهم )31 

ديسمرب 2020: 3,080 مليون درهم(.
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(2)    الزتامات عقود اإليجار التشغيلية

المجموعة كمؤجر:
إن مدفوعات اإلنتاج المستقبلية اليت ستقوم المجموعة ابستالمها وفقًا التفاقية رشاء الطاقة والمياه )“PWPA”( بناًء على السعة المتاحة المتوقعة 

للمحطات كما في 31 ديسمرب 2021 كما يلي:
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

5,7376,124خالل سنة واحدة

24,20924,221بعد سنة ولكن ليس أكرث من خمس سنوات

21,18026,407أكرث من خمس سنوات

51,12656,752في 31 ديسمرب

(3)    الزتامـات أخرى
كما في تاريخ التقرير، أبرمت طاقة نورث الزتامات تعاقدية، بشكل رئييس الستخدام خطوط األنابيب، واليت بموجبها تلزتم بإنفاق 767 مليون درهم كما في 31 

ديسمرب 2021 )31 ديسمرب 2020: 871 مليون درهم(.

(4)    مطلوابت طارئة

تضمن المجموعة الزتامات طاقة جني أكس ذ.م.م إلى مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك.، بموجب اتفاقية إدارة الطاقة )EMA( واتفاقية التبادل  أ(  
والمشتقات الدولية الرئيسية )ISDA(. إن الدفعات ضمن هذه الضمانات يجب أن ال تتجاوز مبلغ 100 مليون دوالر أمريكي )367 مليون درهم( )31 ديسمرب 

2020: 367 مليون درهم( على مدى عمر االتفاقية EMA. لم يتم إجراء مدفوعات حىت تاريخه )31 ديسمرب 2020: ال يشء(.

أبرمت المجموعة اتفاقيات ضمان مالي إلزالة عدد من موجودات بحر الشمال في المملكة المتحدة، واليت قد ُيطلب بموجبها توفري ضمان مالي للمالكني  ب( 
السابقني للموجودات، اليت استحوذت عليها إما عن طريق )أ( إيداع أموال كأمانة أو الحصول على إصدار خطاابت االعتماد بمبلغ مساو لحصتها في صافي 

تكاليف إزالة الحقول المعنية ابإلضافة إلى مخصص عدم اليقني؛ أو )ب( الحصول على ضمان من رشكة قابضة أو رشكة تابعة تستوفي الحد األدنى 
للتصنيف االئتماني؛ أو )ج( تقديم ضمان أبي شكل آخر يتفق عليه أطراف العقود.

فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال األخرى في المملكة المتحدة، فإن طاقة قادرة على استيفاء ترتيبات الضمان المالي اللزتامات اإلزالة عن طريق   
توفري ضمان من الرشكة األم، طالما أن طاقة مستمرة في كون ملكية األغلبية فيها لحكومة أبوظيب.

قامت رشكة طاقة أوفشور بي.في إلى جانب رشكات نفط وغاز أخرى وحكومة هولندا بوضع مبادرة مشرتكة بني القطاعات، للوقف اآلمن لتشغيل البنية  ج( 
التحتية للنفط والغاز في البحر. الزتمت رشكة طاقة أوفشور بي.في رسميًا بمبادرة الحكومة وتم وضع ترتيبات ائتمان قانونية في هولندا وتأمني ضمانات 

بنكية لتفعيل توفري األمن من قبل رشكة طاقة  أوفشور بي.في.
 

لدى المجموعة مطالبات مختلفة مقدمة من مقاولني ومستشارين تتعلق بمشاريعها الجارية والمكتملة، الناتجة عن تمديد الوقت والعمل المنجز ولكن  د(  
غري المدفوع. تقوم المجموعة بإجراء مفاوضات مع هؤالء المتعاقدين واالستشاريين بشأن حل هذه المطالبات ولكن في هذه المرحلة تعتقد اإلدارة أنه 

من غري الممكن تحديد تقدير موثوق لنطاق المطالبات المحتملة.

لدى المجموعة عدد من خطاابت االعتماد والضمانات الصادرة ابلنيابة عن رشكات التوليد فيما يتعلق بإحتساب احتياطي خدمة الدين. ه( 
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31  األدوات المالية

1.31     أنشطة التحوط

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021

القيمة العادلةالقيمة العادلة

 

القيمة
اإلسمية

مليون درهم
متداولة

مليون درهم
غري متداولة

مليون درهم

القيمة
اإلسمية

مليون درهم
متداولة

مليون درهم
غري متداولة

مليون درهم

تحوطات التدفقات النقدية

المطلوابت

59416211-573228مقايضة أسعار الفائدة على العمالت

24,6645712,67827,8568194,172مقايضات أسعار الفائدة - التحوط

1741427332       322عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

8162,7198384,415

الموجودات

44-70123-123مقايضات أسعار الفائدة - التحوط

1,5301122,0042624عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

11722668

تحوطات القيمة العادلة

المطلوابت

        --        -59العقود المستقبلية واآلجلة

الموجودات

-23--العقود المستقبلية واآلجلة

عقود تبادل أسعار الفائدة – التحوط للتدفقات النقدية  (1)
بهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والسلف اليت تحمل فائدة )إيضاح 24( والقروض اإلسالمية القائمة )إيضاح 25( قامت بعض 

الرشكات التابعة ابلدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك بقيم إسمية تطابق المبالغ المتبقية للقروض واليت تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. 
تم تخصيص المشتقات المالية كأنشطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الرشكات التابعة كما في 31 

ديسمرب 2021 و31 ديسمرب 2020:

مشتقات الموجوداتمشتقات المطلوابتالقيمة االسمية
جزء الفائدة الثابت

على األدوات
2021

جزء الفائدة الثابت
على األدوات

2020 الرشكة التابعة
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

2,63% إلى 3,76%2,63% إلى 3,76%--1,8272,037128237رشكة تركتيبال الخليج للطاقة

1,83% إلى 2,65%1,83% إلى 2,65%--8-464-رشكة الشويهات يس أم أس الدولية للطاقة

4,60% إلى 4,89%4,60% إلى 4,89%--6239012257الرشكة العربية للطاقة

3,64% إلى 5,28%3,64% إلى 5,28%--2,0382,529120241رشكة الطويلة آسيا للطاقة

2,80% إلى 5,85%2,80% إلى 5,85%--1,9172,121119210رشكة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة

0,84% إلى 5,72%0,84% إلى 5,72%--4,7765,1467651,095رشكة الفجرية آسيا للطاقة

1,43% إلى 2,77%1,43% إلى 2,77%- -1,9111,984182323رشكة سويحان بي في للطاقة

بمعدل 2,66%بمعدل 2,66%3,3293,6525347577044رشكة المرفأ انرتناشيونال للماء والكهرابء

1,63% إلى 5,14%1,63% إلى 5,14%--3,0813,237576829رشكة الشويهات آسيا للطاقة

4,62% إلى 5,41%4,62% إلى 5,41%--3,8034,1617281,084رشكة الرويس للطاقة

1,92% إلى 2,12%1,92% إلى 2,12%--1,0561,24762116الجرف األصفر انرجي كومباني 5 و6

2,20% إلى 2,31%2,20% إلى 2,31%-     -       34       13    500     426تاكورادي انرتناشيونال كومباني

24,787      27,9793,249     4,991 70     44
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عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة – التحوط للتدفقات النقدية  (2)
أبرمت المجموعة اتفاقية مقايضة أسعار العمالت للتحوط من تعرض المجموعة لصكوك رينجت المالزيية )إيضاح 25(. بموجب رشوط مقايضة أسعار العمالت 

المختلفة، ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت قدره 5,3% سنوًي على قيمة التبادل االساسية البالغة 215 مليون دوالر امريكي واستالم معدل ثابت قدره 
4,65% سنوًي للقيمة البالغة 650 مليون رينجت مالزيي. بلغت القيمة العادلة السالبة لمشتقات لألدوات المالية 228 مليون درهم كما في 31 ديسمرب 

2021 )2020: 227 مليون درهم(.
 

عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة  (3)
تستخدم بعض الرشكات التابعة عقود العمالت األجنبية اآلجلة للتحوط من مخاطرها المرتبطة بتقلبات العمالت األجنبية المتعلقة بمدفوعات تكاليف الصيانة 

المجدولة للموردين الخارجيني. تم تصنيف األدوات المشتقة كتحوط للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات المتعلقة ابلمشتقات لكل رشكة 
تابعة كما في 31 ديسمرب 2021 و31 ديسمرب 2020: 

مشتقات الموجوداتمشتقات المطلوابتالقيمة االسمية

الرشكة التابعة
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

--2-2-رشكة الشويهات يس أم أس الدولية للطاقة

--1-58-رشكة المرفأ انرتناشيونال للماء والكهرابء

---3-3رشكة الرويس للطاقة

--3193674132رشكة سويحان بي في للطاقة

1350-1,5302,00414طاقة براتين ليمتد

1,8522,43158351350

أنشطـة التحوط – تحوطات القيمة العادلة  2.31
إن طاقة جني أكس ذ.م.م هي رشكة تابعة لطاقة تستخدم آلية المشتقات واليت تشمل العقود اآلجلة والخيارات والتبادل كاسرتاتيجية للتحوط إلدارة مخاطر 

اتفاقية اإلمداد الضمنية. إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد.

كما في 31 ديسمرب 2021، بلغ صافي القيمة العادلة للمشتقات المتاجرة في األسواق 59 مليون درهم )2020: 23 مليون درهم(. بلغت صافي األرابح 
المحققة وغري المحققة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد المتعلقة بهذه األدوات ما قيمته 67 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 

)2020: 40 مليون درهم ربح(.

إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غري ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيري في القيمة العادلة للحركة في مخاطر التحوط المعنية في عالقة 
تحوط القيمة العادلة الفعالة. إن التغيريات في القيمة العادلة التفاقية التعرفة المتعلقة ابلمخاطر المحمية )إيضاح 14( للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 

هي مكسب بقيمة 93 مليون درهم )2020: مكسب بقيمة 14 مليون درهم( واليت تم إدراجها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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القيم العادلة   3.31
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهرًي عن قيمها المدرجة بتاريخ التقرير، ابستثناء بعض السلف ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية 

التشغيلية. في ما يلي مقارنة بني القيم المدرجة والقيم العادلة للسلف ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:

القيمة العادلةالقيمة المدرجة

 
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم
2021

مليون درهم
2020

مليون درهم

10,32210,93710,46211,112الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح أ(

36,97238,75137,57038,894القروض والسلف اليت تحمل فائدة )إيضاح ب(

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ابستخدام معدالت فائدة الموجودات  )أ ( 
ذات رشوط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.

تتعلق القروض والسلف اليت تحمل فائدة بسندات رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة وسندات  )ب ( 
رشكة الرويس للطاقة وسندات رشكة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة وسندات طاقة المغرب. تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلف على عروض 

األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  4.31
تستخدم الرشكة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم:

األسعار المدرجة )غري المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوابت مماثلة. المستوى 1: 
األساليب األخرى اليت يمكن مالحظة جميع مدخالتها اليت لها تأثري هام على القيمة العادلة المدرجة، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش. المستوى 2: 

األساليب اليت تستخدم المدخالت اليت لها تأثري هام على القيمة العادلة المدرجة واليت ال تستند إلى بيانات السوق اليت يمكن مالحظتها.  المستوى 3: 
ابلنسبة لتقييمات المستوى 3، تعتمد المجموعة على نماذج التدفقات النقدية المخصومة بناًء على توقعات اإلدارة.

 
القيمة العادلة

مليون درهم
القيمة المدرجة

مليون درهم
التسلسل الهرمي

 للقيمة العادلة

في 31 ديسمرب 2021

موجودات مالية مدرجة ابلقيمة العادلة

المستوى 70702تبادل معدالت الفائدة - التحوط

المستوى 13132عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

موجودات مالية مدرجة ابلقيمة العادلة

المستوى 10,46210,3223موجودات مالية تشغيلية

مطلوابت مالية مقاسة ابلقيمة العادلة

المستوى 3,2493,2492تبادل معدالت الفائدة - التحوط

المستوى 58582عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

المستوى 2282282مقايضة أسعار الفائدة على العمالت

المستوى 59592العقود المستقبلية واآلجلة 

مطلوابت مالية مدرجة ابلقيمة العادلة

المستوى 37,57036,9721القروض والسلف اليت تحمل فائدة
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القيمة العادلة

مليون درهم
القيمة المدرجة

مليون درهم
التسلسل الهرمي

 للقيمة العادلة

في 31 ديسمرب 2020

موجودات مالية مدرجة ابلقيمة العادلة

المستوى 44442تبادل معدالت الفائدة - التحوط

المستوى 50502عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

موجودات مالية مدرجة ابلقيمة العادلة

المستوى 11,11210,9373موجودات مالية تشغيلية

المستوى 23232العقود المستقبلية واآلجلة

مطلوابت مالية مقاسة ابلقيمة العادلة

المستوى 4,9914,9912تبادل معدالت الفائدة - التحوط

المستوى 35352عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

المستوى 2272272مقايضة أسعار الفائدة على العمالت

مطلوابت مالية مدرجة ابلقيمة العادلة

المستوى 38,89438,7511القروض والسلف اليت تحمل فائدة

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021 و 2020 لم تكن هناك أية تحويالت بني المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، ولم يكن هناك 
تحويالت من وإلى قياسات المستوى 3 للقيمة العادلة. 

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى للمجموعة بشكل جوهري عن قيمها المدرجة في تاريخ التقرير.

تتعلق القروض والسلف اليت تحمل فوائد المدرجة أعاله بمحفظة األوراق والسندات متوسطة األجل للمجموعة. تم استبعاد الديون المتعلقة بمرشوع 
الرشكة من هذا الرقم حيث أن القيمة العادلة ال تختلف جوهرًي عن القيمة المدرجة في تاريخ التقرير.

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوابت المالية اليت تم قياسها ابلقيمة العادلة المدرجة ضمن المستوى األول أعاله، من خالل معدالت السوق في 
تاريخ نهاية السنة.

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوابت المالية اليت تم قياسها ابلقيمة العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله وفقًا لنماذج التسعري المقبولة عمومًا 
بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة 

ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.

ابلنسبة لألدوات المالية اليت ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة ابستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق التقييم هذه معامالت تجارية حديثة؛ 
الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.
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32    الرشكات التابعة، المشاريع المشرتكة والرشكات الزميلة

تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة الرشكات التابعة العاملة الرئيسية والمشاريع المشرتكة والرشكات الزميلة وملكيتها الفعلية كما في 31 ديسمرب 
2021 المدرجة أدناه:

الرشكات التابعة
الحصة الفعلية

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيس%

الرشكات التابعة األجنبية

إنتاج النفط والغازبريطانيا100%طاقة براتين ليمتد

إنتاج النفط والغازكندا100%طاقة نورث ليمتد

إنتاج النفط والغازهولندا100%طاقة أتروش بي في

تخزين الغاز، إنتاج النفط والغازهولندا100%طاقة انرجي بي في 

توليد الطاقةالمغرب86%طاقة المغرب

توليد الطاقةالمغرب91%الجرف األصفر انريجي كومباني 5 و 6 اس اي 

توليد الطاقةجزر الكيمان90%رشكة تاكورادي انتريناشونال

توليد الطاقةالهند100%رشكة طاقة نايفلي ابور برايفت ليمتد

حصة من تمديد الغازأمريكا85%طاقة جني اكس

الرشكات التابعة المحلية

دولة اإلمارات العربية المتحدة100%رشكة أبو ظيب للنقل والتحكم )ترانسكو(
توزيع المياه والكهرابء في منطقة أبوظيب والمناطق 

المحيطة بها.

توزيع المياه والكهرابء في منطقة أبوظيب، العني دولة اإلمارات العربية المتحدة100% رشكة أبوظيب للتوزيع ش.م.ع
والمناطق المحيطة بها. دولة اإلمارات العربية المتحدة100%رشكة العني للتوزيع ش.م.ع

دولة اإلمارات العربية المتحدة100%رشكة المرفأ للطاقة ش.م.ع

توليد الكهرابء وانتاج المياه المحالة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة سويحان بي في للطاقة ش.م.ع.

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة الشويهات آسيا للطاقة ش.م.ع. )سابكو(

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة المرفأ إنرتناشونال ابور اند ووتر كومبين 

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة الخليج توتال تركتيبال للطاقة – رشكة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%الرشكة العربية للطاقة – رشكة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة الشويهات يس ام اس الدولية للطاقة – رشكة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة الطويلة آسيا للطاقة – رشكة مساهمة خاصة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة اإلمارات يس ام اس للطاقة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة- رشكة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة الفجرية آسيا للطاقة - رشكة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة60%رشكة الرويس للطاقة - رشكة مساهمة خاصة

التشغيل والصيانةدولة اإلمارات العربية المتحدة53%رشكة الطويلة للمرافق المشرتكة ذ.م.م 

التشغيل والصيانةدولة اإلمارات العربية المتحدة42%رشكة شويهات للمرافق المشرتكة ذ.م.م 

الرشكات الزميلة

إدارة اإليجاراتدولة اإلمارات العربية المتحدة49%رشكة مسار سولوشيزن ش.م.ع

توليد الطاقةالسعودية25%رشكة جبيل للطاقة

مصهر األلمنيومعمان40%رشكة صحار لأللمنيوم ذ.م.م

مشاريع مشرتكة

توليد طاقة الريحأمريكا50%ال دبليو بي لييس ذ.م.م

إنتاج المياه المحالةدولة اإلمارات العربية المتحدة33%رشكة الطويلة القابضة للتناضح العكيس ذ.م.م.

توليد الكهرابءدولة اإلمارات العربية المتحدة67%رشكة الفجرية للطاقة القابضة ذ.م.م.

الطاقة الشمسيةدولة اإلمارات العربية المتحدة67%رشكة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م.

توليد الكهرابءدولة اإلمارات العربية المتحدة49%رشكة تناجيب القابضة لإلنتاج المشرتك المحدودة

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021، لم تكن هناك تغيريات في الرشكات التابعة العاملة الرئيسية والمشاريع المشرتكة والرشكات الزميلة. كجزء من 
اندماج األعمال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، استحوذت ترانسكو على المنشآت المذكورة أعاله.
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33    أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

(1)  مخاطر معدالت الفائدة
إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيري في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية ابلزتامات الديون الطويلة األجل والقصرية األجل للمجموعة ذات 

معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة ابستخدام مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة 
ابلدخول في عقود لتبادل معدل الفائدة، حيث توافق المجموعة على مبادلة الفرق بني قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغرية المحسوبة ابلرجوع للقيمة 

االفرتاضية األساسية المتفق عليها. ويتم تعيني عقود التبادل هذه للتحوط لديون االلزتامات. كما في 31 ديسمرب 2021، وبعد األخذ في االعتبار تأثري عقود 
تبادل معدالت الفائدة، فإن 95% تقريبًا من قروض المجموعة هي بمعدالت فائدة ثابتة )2020: %87(.

حساسية معدالت الفائدة
يعرض الجدول التالي الحساسية لتغري معدالت الفائدة على القروض والسلف والودائع بعد احتساب تأثري التحوط. مع بقاء جميع المتغريات األخرى ثابتة، يتأثر 

الربح قبل الضريبة وحقوق المساهمني في المجموعة كما يلي:

 

التأثري على الربح 
قبل الضريبة

مليون درهم

التأثري على حقوق 
المساهمني 
مليون درهم

2021

41(5)+ 15 زيدة في النقاط األساسية

(41)5- 15 نقص في النقاط األساسية

2020

126)27(+ 15 زيدة في النقاط األساسية

)126(27- 15 نقص في النقاط األساسية

سوف يؤثر إعادة تشكيل معدالت ليبور والتوقف المتوقع عن ليبور على إدارة مخاطر معدالت الفائدة الحالية للمجموعة والمحاسبة عن بعض األدوات المالية. إن 
المجموعة بصدد المناقشة مع األطراف المقابلة ذات الصلة وفهم الرتتيبات المتعلقة ابلمعيار الجديد للعقود ذات الصلة. تتوقع المجموعة االنتهاء من خطتها 

في أقرب وقت ممكن عملًيا لضمان االنتقال السلس من ليبور إلى المعيار الجديد.

(2)   مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية. وهذه التقلبات ناتجة عن تغريات في 

أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، هو ناجم عن األنشطة التشغيلية )عندما تكون اإليرادات أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة 
عن العملة المعتمدة في الرشكات التابعة(، والقيم المدرجة للموجودات والمطلوابت في الدوالر الكندي، اليورو، الدرهم المغربي والروبية الهندية، وابإلضافة 

إلى صافي استثمارات المجموعة في الرشكات التابعة األجنبية.

تقوم المجموعة ابلتحوط لجزء من صافي تعرضها للتقلبات عند تحويل عملياتها األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي من خالل االحتفاظ ببعض القروض ابلعمالت 
األجنبية، وبصفة أساسية ابليورو.
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يمثل الجدول التالي حساسية التغيريات المعقولة في تغيري أسعار صرف عمالت اليورو والجنيه اإلسرتليين والدوالر الكندي والدرهم المغربي مع ثبات جميع 
المتغريات األخرى ألرابح المجموعة ما قبل الضريبة ) بسبب التغريات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوابت النقدية( وحقوق مساهمي المجموعة ) بسبب 

التغيريات في احتياطي تحويل العمالت األجنبية(. حني ال تتأثر المجموعة بشكل جوهري أبي تغيري في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.

 

الزايدة/ النقص في معدالت 
اليورو والجنيه االسرتليين 

والدرهم المغربي، الروبية 
الهندية والدوالر الكندي

التأثري على الربح قبل 
الضريبة

مليون درهم

التأثري على حقوق 
المساهمني

مليون درهم

2021%5 +(115)(84)

%5 -11584

2020%5 +)81(20

%5 -81)20(

(3)   مخاطر أسعار السلع
تتأثر طاقة جني إكس ذ.م.م وهي رشكة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها التشغيلية رشاء الغاز وبيع الكهرابء. 

ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الرشكة التابعة بتطوير وإصدار اسرتاتيجية حماية من مخاطر تقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة بتخفيف مخاطر 
تقلب أسعار السلع من خالل عقود السلع اآلجلة.

يعرض الجدول التالي تأثري الربح قبل الضريبة بتغيريات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة: 

 
التغريات في أسعار نهاية 

السنة
التأثري على الربح قبل الضريبة 

مليون درهم

2021%10 +5

%10 -(5)

2020%10 +12

%10 -)12(

تقوم المجموعة كذلك ابلدخول في عقود سلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتيادية. إن هذه العقود ليست مشتقات وال يتم معاملتها كعقود تنفيذية، 
واليت يتم إدراجها وقياسها ابلتكلفة عند حدوث المعاملة.

(4)    مخاطر االئتمان
تشري مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناشئة من خالل عدم وفاء أحد األطراف ذات العالقة ابلزتاماته بموجب األداة المالية أو عقود العمالء واليت تؤدى إلى تكبد 

المجموعة لخسارة مالية. تعرضت المجموعة إلى مخاطر االئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية )بصفة أساسية للذمم التجارية( وأنشطتها التمويلية بما في 
ذلك الودائع لدى البنوك واألدوات المالية األخرى. 

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة ابلعمالء من خالل كل وحدة أعمال تخضع لسياسة المجموعة الموضوعة وكذلك اإلجراءات والرقابة الخاصة بإدارة مخاطر 

ائتمان العمالء. كما تم وضع حدود لكافة العمالء اعتمادًا على معايير التقييم الداخلي. ويتم تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء بناء على تصنيف االئتمان على 
نطاق واسع.

يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة الخاصة ابلعمالء بصفة دورية كما يتم تغطية اي شحن للعمالء الرئيسيني يتم تغطيته بوجه عام من خالل خطاابت االئتمان 
أو من خالل أي شكل آخر من أشكال التأمني االئتماني. يمثل أكرب عميلني للمجموعة ما يقارب من 36% من الذمم المدينة التجارية القائمة والمبالغ المستحقة 
من أطراف ذات عالقة في 31 ديسمرب 2021 )2020: 28%(. يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أساس فردي لكبار العمالء. ابإلضافة 

إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبري من الذمم المدينة الصغرية في مجموعات متجانسة وتقييم انخفاض القيمة بشكل جماعي. يتم التوصل لكافة اعتبارات 
انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى ابستخدام نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. إن الحد األقىص للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو 

القيمة المدرجة لكل فئة من الموجودات المالية المذكورة في إيضاح 18. ال تحتفظ المجموعة أبي رهن كضمان.
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الموجودات المالية التشغيلية
تقوم الموجودات المالية التشغيلية المتعلقة برشكات اإلنتاج الدولية للمجموعة ببيع منتجاتها لطرف واحد، والذي يكون عادًة منشأة حكومية. تسعى هذه 

الرشكات التابعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بعميل واحد من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة. إن الحد األقىص لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 
لمكونات بيان المركز المالي الموحد في 31 ديسمرب 2021 و 2020 هو القيمة المدرجة كما هو مبني في إيضاح 13.

األدوات المالية األخرى والودائع النقدية
يتم إدارة المخاطر االئتمانية الناشئة عن األرصدة في البنوك والمؤسسات المالية من خالل خزينة المجموعة وذلك وفقًا لسياسة المجموعة. تتم عملية 

االستثمارات في المبالغ الفائضة فقط مع بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة حسنة. إن أعلى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان عن المكونات في بيان المركز 
المالي الموحد في 31 ديسمرب 2021 و 2020 هو القيم المدرجة كما تم تصنيفها في إيضاح 19 فيما عدا األدوات المالية المشتقة. تم إدراج الحد األعلى 

لتعرض المجموعة لألدوات المالية المشتقة في إيضاح 31 وفي الجدول الموضح أدناه الخاص ابلسيولة على التوالي.
 

(5)    مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل ابستخدام أداة متابعة وتكرار تخطيط السيولة.

إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بني استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام الحساابت البنكية المكشوفة من البنوك والقروض البنكية 
والسلف األخرى. كما في 31 ديسمرب 2021، 5% من ديون المجموعة سوف تستحق في أقل من سنة )2020: 12%( بناًء على القيمة المدرجة للقروض 

المنعكسة في البيانات المالية الموحدة.

يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوابت المالية للمجموعة غري المخصومة كما في 31 ديسمرب 2021 و 2020 بناء على المدفوعات التعاقدية غري 
المخصومة:

أقل من سنة
مليون درهم

1-5 سنوات
مليون درهم

أكرث من خمس 
سنوات

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

في 31 ديسمرب 2021

8,69232339,018ذمم دائنة تجارية وأخرى

31--31الحساابت البنكية المكشوفة

3,40425,38036,04064,824القروض والسلف اليت تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

2525--سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

2,208--2,208مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظيب للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى

8692,8291,1444,842أدوات مالية مشتقة

15,20428,53237,21280,948

في 31 ديسمرب 2020

9,710-9,337373ذمم دائنة تجارية وأخرى

66--66الحساابت البنكية المكشوفة

9,55132,12437,49279,167القروض والسلف اليت تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

2424--سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

----قروض من رشكاء حقوق الملكية غري المسيطرة في رشكات تابعة

2,203--2,203مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظيب للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى

  4,569  1,330 2,405  834أدوات مالية مشتقة

21,99134,90238,84695,739
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )يتبع(
31 ديسمرب 2021 

إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غري المخصومة. قد يتم تسوية هذه المبالغ ابلقيمة اإلجمالية أو 
الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

أقل من سنة
مليون درهم

1-5 سنوات
مليون درهم

أكرث من خمس 
سنوات

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

في 31 ديسمرب 2021

2678622811,410تدفقات داخلة

(4,842)(1,144)(2,829)(869)تدفقات خارجة

(3,442)  (863)(1,967)  (612)صافي

(2,926)  (661)(1,686)  (579)مخصومة على أساس المعدالت السائدة بني البنوك

في 31 ديسمرب 2020

2514942941,039تدفقات داخلة

)4,569()1,330()2,405()834(تدفقات خارجة

)3,530()1,036()1,911()583(صافي

)3,302(  )886()1,843(  )573(مخصومة على أساس المعدالت السائدة بني البنوك

(6)    إدارة رأس المال
إن الهدف الرئييس من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيدة قيمة 

المساهمني.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغيريات الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات تنظيمية مفروضة على رأس المال 
الذي لم تحققه المجموعة. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات األرابح للمساهمني أو إصدار أسهم جديدة. 

في 13 ديسمرب 2020، وافق مساهمو مجموعة طاقة على سياسة توزيع األرابح الجديدة لسنة 2020-2022. تتضمن السياسة توزيعات أرابح ربع سنوية 
والزتاًما بزيدة هذه األرابح بنسبة 10% سنوًي على مدار العامني المقبلني.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال ابستخدام نسبة المديونية، وهي صافي الدين مقسومًا على إجمالي رأس المال وصافي الدين. تدرج المجموعة 
ضمن صافي المديونية، القروض والسلف اليت تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصًا النقد ومرادفات النقد. تشتمل حقوق الملكية على مجموع حقوق 

المساهمني والحقوق غري المسيطرة.
31 ديسمرب

 2021
مليون درهم

2020
مليون درهم

64,21275,054القروض والسلف اليت تحمل فائدة

753953قروض إسالمية

)8,321((8,422)ناقصًا النقد ومرادفات النقد

56,54367,686صافي الدين

73,20269,255حقوق الملكية

129,745136,941رأس المال وصافي المديونية

49%44%نسبة المديونية
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إعادة تصنيف أرصدة السنة السابقة   34

تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، عندما يكون ذلك ضرورًي، لتتوافق مع العرض المطبق في هذه البيانات المالية الموحدة. إن عمليات إعادة 
التصنيف هذه ال تغري بشكل جوهري عرض البيانات المالية.

 
توزيعات أرابح   35

2021
في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس 2021، وافق المساهمون على توزيع أرابح بقيمة 1,124 مليون درهم، بواقع 0,01 درهم للسهم الواحد 

عن السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020. وتم دفع التوزيعات في 25 مارس 2021.

في 4 مايو 2021، وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرابح مرحلية بقيمة 618 مليون درهم، بواقع 0,0055 درهم للسهم الواحد عن الربع المنتهي في 31 
مارس 2021. وتم دفع التوزيعات المرحلية في 10 مايو 2021.

في 10 أغسطس 2021، وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرابح مرحلية بقيمة 618 مليون درهم، بواقع 0,0055 درهم للسهم الواحد عن الربع المنتهي في 
30 يونيو 2021. وتم دفع التوزيعات المرحلية في 18 أغسطس 2021.

في 9 نوفمرب 2021، وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرابح مرحلية بقيمة 618 مليون درهم، بواقع 0,0055 درهم للسهم الواحد عن الربع المنتهي في 30 
سبتمرب 2021. وتم دفع التوزيعات المرحلية في 7 ديسمرب 2021.

2020
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، اقرتحت طاقة ودفعت توزيعات أرابح مرحلية بقيمة 1,687 مليون درهم، بواقع 0,015 درهم للسهم الواحد. 

تمت الموافقة على توزيعات األرابح المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في 13 ديسمرب 2020.

أحداث بعد تاريخ التقرير   36

توزيعات أرابح
بتاريخ 10 فرباير 2022، اقرتح مجلس اإلدارة توزيع أرابح نهائية بمبلغ 1,237 مليون درهم، بواقع 0,011 درهم للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 

2021. وسوف تخضع هذه التوزيعات لموافقة المساهمني في اجتماع الجمعية العمومية في مارس 2022.

إعادة تمويل
بتاريخ 17 يناير 2022، استكملت الرشكة التابعة للمجموعة، رشكة سويحان للطاقة الكهروضوئية ش.م.ع. التسعري الناجح للسندات الخضراء المضمونة 

بمبلغ إجمالي يبلغ 2,574 مليون درهم )700,8 مليون دوالر أمريكي(. ستعمل السندات على إعادة تمويل تسهيالت الديون الحالية لرشكة سويحان للطاقة 
الكهروضوئية ش.م.ع. وتم إصدارها بسعر قسيمة بنسبة 3,625% تستحق في 31 يناير 2049.
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